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Billedet er fra 50 'erne

Forord
Der ligger en række boligblokke ved Resedavej og
Lupinvej i Alderslyst, men hvor de nu ligger, var der i
mange år stadion med flere fodboldbaner.
Det er længe siden. Der står en kaffevogn på Nørre
torv, og der står også en pølsevogn. Men en gang lå der
en restaurant, hvor der nu er bibliotek. Og endnu længere
tilbage i tiden lå der en mølle, hvor til bønderne kom fra
nær og fjern for at få malet kom. De kom kørende ad en
stille landevej med skærver og grus, hvor nu Borgergade
går med forretninger, spisesteder og stærk trafik. Køerne

græssede og der blev gravet tørv, hvor der nu er store
boligkvarterer. Børnene spillede bold på den Færgebak
ke, der for længst er væk, og som nu kun er navnet på en
gade. De legede i grusgraven og i brøndringene ved
cementstøberiet, der lå ved Ansvej. Det er længe siden.
Og det er længe siden, at Alderslyst kun var nogle få
huse i klum per tæt ved Viborgbroen, samt nogle sandede
veje, der bandt klyngerne af huse sammen med land, m ar
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ker og gårde. Det er altsammen længe siden. Og dog. Det
er slet ikke så længe siden, for det er sket på 100 år. Alt er
sket på 100 år. Boligkvarterer skød op. Veje blev anlagt.
Skoler blev bygget. Foreninger blev stiftet. Livet blev
levet. Sandmarken blev til by, og det er sket på et århun
drede.
Arbejdernes Byggeforening har valgt at markere fore
ningens 50 års jubilæum med denne lokalhistoriske
beretning om Alderslyst. Og det er kun naturligt, for det
er Arbejdernes Byggeforening, der med omfattende
boligbyggeri, har sin store andel af om rådets udvikling
fra spredt bebyggelse til den folkerigeste del af Silkeborg.
Tak til byggeforeningens formand, Kurt Brunk Hansen,
og forretningsfører Niels Knudsen for den udviste inter
esse. Vi har dykket dybt ned i arkivalier, aviser, protokol
ler, osv., og en stor del heraf har vi kunnet hente på
Lokalhistorisk Samling, Silkeborg. Det gælder også bil
ledmateriale, hvoraf en del aldrig tidligere har været
offentliggjort. En stor tak til samlingen og dets leder,
Hanne Arent, for hjælp og støtte til arbejdet.
Vi har ønsket at give en livsnær skildring af
Alderslystborgerne i hverdag og fest, og hvem er nærme
re til at berette om det end dem selv. Vi vil derfor meget
gerne takke de mange mennesker, der har givet de m undt
lige erindringer til denne bog, og som også har ladet os
gennemse private fotoalbums. Et uundværligt bidrag til
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bogens billedside. En særlig tak til kirketjener Hans Peter
Jensen, tidligere form and for Arbejdernes Byggeforening,
Heinrich Boock og foreningens forhenværende forret
ningsfører, Peter Fejerskov, for deres hjælp undervejs.
Her følger så beretningen om Alderslyst, om dem
"ovre i sandet". En beretning om et område, der på få
generationer udviklede sig fra sandm ark til by. Og en
beretning om danskere og levevilkår i en given tid på et
givent sted.
Maj 1991
Keld Dalsgaard Larsen

Kurt Balle Jensen

Alderslyst
under landkommunen Balle
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Alderslysts dåbsattest, annoncen i
Silkeborg A v is 6. september 1873.

En avis-notits september
1873
Vores historie om Alderslyst starter en septemberdag i
1873. Den dag navnet "Alderslyst" for første gang blev
slået fast i form af en annonce indrykket i Silkeborg Avis.
Annoncen havde överskriften "Bekendtgørelse", og her
med fik sandstrækningerne, engene og moserne nord for
Viborgbroen og Langsøen navn. 1 al sin korthed lød be
kendtgørelsen således:
"At vi undertegnede, såvel ejere som lejere af de alle
rede færdigbyggede, såvel som af de endnu ubebyggede
indkøbte byggepladser på Balle Mark, er blevet enige om,
at vor således nybyggede by kaldes ved navnet "Alders
lyst" bekendtgøres herved. Alderslyst på Balle Mark den
4. september 1873. N. Mathiasen, J. Nielsen Hjortsballe,
Jens Sørensen, Jesper Nielsen, Cl. Petersen Ravn, P.
Jensen, N. Nielsen, Rod P. Abrahamsen, Hans Chr.
Simonsen, J. Mathiasen, N. Gede Andersen, N. Mikkel
sen, Wilhelm Steinicke, J. Michaelsen". Det er disse 14
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grundejere, Alderslyst skylder sin grundlæggelse og sit
navn. Et navn, der hurtigt bed sig fast, og som muligvis
kom efter en gård i om rådet "Aldershvile".
Bebyggelsen var lille: 10-20 små huse, en vandmølle
og en vindmølle. Mange af nybyggerne kom fra Silke
borg og arbejdede fortsat i byen og dens fabrikker. I
Alderslyst havde de fundet et fristed, hvor de kunne få
en billig byggegrund og ved egen hjælp bygge et hus til
familien. Det var en drøm for mange, men hverdagen var
slidsom og fattig. De m indre herregårde Vester Kejlstrup
og Kærsgaard havde flere små daglejerhuse. Og dermed
blev Alderslyst fra starten en bebyggelse m ed rod i såvel
byen og fabrikkerne som i landbruget.

Træskomager l ians Chr. N ielsen,
Sandvcjeti, A lderslyst, ved sit
håndværk.

Træskomagernes
Alderslyst
De følgende år gik det for alvor stærkt. Sidst i
1870'erne voksede Alderslyst nærm est eksplosivt, og i
1880 var der 34 huse med en befolkning pa 203 m enne
sker. Husene lå i klynger langs Viborglandevejen og ved
det, der i dag hedder Lundsgade. Hovederhvervet var
træskomagen. Næsten hver fjerde mand havde træsko
m agen som hovederhverv, og i haverne kunne man høre
de store bøgekævler blive skåret op. Om aftenen sad
m ændene inde ved kakkelovnen og "tællede" træskoene
på tællehesten. Træskoene blev solgt til træskohandlere i
Silkeborg. Nybyggerbyen blev fortsat udbygget, og i 1901
var der 57 huse og to boelssteder, der husede 241 Alders
lystborgere. Træskomændene var fortsat den største
erhvervsgruppe i Alderslyst, men i modsætning til 1880
var kvinderne i 1901 begyndt at være udearbejdende, for
eksempel på Silkeborg Papirfabrik og på tekstilfabrikker
ne i Silkeborg. Først i 1890'erne fik bydelen sin første

købmandsforretning åbnet af Chr. Mehl. Trap Danmark
gav i 1901 følgende korte signalement af bydelen:
"Alderslyst, arbejderby". Det er imidlertid kun den ene
del af sandheden om Alderslyst frem til århundredskiftet.
Hovederhvervet var som nævnt træskomageri, og om
sommeren gik mange i tørvemoserne på arealerne ved
Færgebakken og på om rådet på venstre side af landeve
jen, når man kørte mod Viborg. De større knægte i Al
derslyst kom ud at tjene på gårdene i Balle og andre ste
der. Der var et nært samliv med landboerne i de øvrige
om råder i Balle Kommune.
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Atderslysts gamle vandmølle - Kejlstrup M ølle - ved del nuværende Nørretorv,
Til højre møllersvendens hus og bagved til venstre den gamle vindm ølle, hvor
man senere byggede Kalkværk og sidst Kejlstruplund.

Balles ejendom p l
l-ærgebakken, A n svej 3 7 ,
hvor den unge
Thorvald Busbvrg var
hyrdedreng i år 1900.

Hjordedrengen på
Færgebakken
Når rejsende drog fra Silkeborg over Viborgbroen til
Balle Kommune, var det første, der m ødte dem, den store
Færgebakke på deres højre hånd.
Færgebakken rakte helt til landevejen, og op mod
Langsøen gik den hen til Ans vejen.

Denne store sandbanke gav i de næste mange årtier
sand til huse, veje og andet byggeri i Alderslyst og om
egn. Bakken svandt ind i takt med, at bydelen voksede,
og det ændrede landskabets udseende.
Men navnet Færgebakken bestod, selv om bakken for
svandt. Et navn, der stammer fra tidligere tiders færge
drift over Silkeborg Langsø.
Før århundredskiftet boede boelsmand Niels Balle og
hustru på en lille ejendom på Færgebakken. Det lille
stråtækte hus havde beboelse i den ene ende med stue mod
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Langsø, soveværelse bagtil og et køkken med stenpikket
gulv. 1 den anden ende var kostalden med plads til firefem køer og en hest. Familien Balle ernærede sig også
ved bageri og havde en stor bageovn fritliggende bag
ejendommen. Niels Balle kørte med trækvogn til Silke
borg og solgte varerne.
Thorvald Busborg var hjordedreng på ejendommen i
år 1900, og han fortæller i sine erindringer, at der intet
vand var på stedet, og at madam Balle måtte hente vand i
Langsøen neden for ejendommen ved hjælp af et åg og to
spande.
Thorvald Busborg passede ejendommens køer og
heste, når han kom fra skole og til sent på aftenen. Det
var ikke hårdt arbejde, men usigeligt kedeligt. Det kunne
endda gå, når tør vearbejd erne kom og gravede tørv i
nærheden. De fortalte den unge Thorvald en masse
spændende og uhyggelige historier, som var gode, når
det var lyst, og der var andre mennesker til stede. Men
når tørvearbejderne var gået hjem, og mørket sænkede
sig, blev historierne levende for Thorvald på den øde
Færgebakke.
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Fra spredt bebyggelse til
bysamfund
Alderslyst var de første årtier en spredt bebyggelse
uden nogen bymæssig struktur. Men efterhånden som
bydelen blev større, voksede også behovet for fælles sam
lingspunkter og institutioner.
Første samlingsted blev Alderslyst Forsamlingsbyg
ning i 1902, dernæst fik man efter en årelang strid med
sognerådet egen skole i 1907, vandværk i 1909, elektrici
tet kom i 1917-18 fra et lille vandværk ved Kærsgaard, og
i 1920 fik Alderslyst eget elektricitetsværk i den gamle
mølle.
Silkeborg så med nogen mistro på den hurtigt voksen
de bydel nord for Langsøen.
Mange gjorde lidt nar af bebyggelsen, hvis beboere
man anså for småkårsfolk, - skønt husejere. Samtidig ville
man dog gerne handle med borgerne fra Alderslyst, pen
gene var trods alt lige gode i Silkeborg og Alderslyst...
Men da Alderslyst først i århundredet forespurgte i
Silkeborg om at få gas til bydelen, var svaret et klart nej.
Silkeborg ønskede ikke at være med til at udvikle og for
bedre forholdene i Alderslyst. Ønskede man gas og civili
sation, måtte man flytte til Silkeborg og betale sin skat her.

Oprørt Langsø og Sølystvej
omkring 1914.

Alderslyst måtte stole på egne kræfter - og det gik endda.
Men som tiden gik, kunne Silkeborg ikke komme
uden om Alderslyst, der i 1921 var vokset til 1141 menne
sker og 309 huse, deriblandt en del m indre husm andsste
der. Set ude fra var Alderslyst allerede en del af Silke
borg, og Trap Danmark gav i 1925 følgende karakteristik
af bydelen: "Alderslyst, forstad til Silkeborg".
Med denne udvikling i Alderslyst kunne Silkeborg
ikke hindre bydelen i at vokse. Silkeborg æ ndrede derfor
holdning, nu ville man gerne sælge til Alderslyst. 1 1924
blev der lagt gas rundt i Alderslyst, og den 1.november

1924 åbnedes der for gassen til Alderslyst. Gassen blev
indlagt i 146 ejendomme, og her var 170 målere. To år
senere kom bydelens elektricitet også fra Silkeborg.
Alderslyst-borgerne havde deres egen selvfølelse, og
bydelen havde klaret sig, selv om den var klemt af køb
staden Silkeborg og landkom munen Balle. Man følte sig
ikke som silkeborgensere eller som landboer, men skulle
der vælges, trak byen nok mere end landet.
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M ads Nielsens ejendom pd
Nørrevænget.

Lundshus i Borgergade. Chr. Lund drev
først i århundredet landbrug,
købmandsforretning og honningkage
bageri i bydelen, men del blev honning
kagebageriet, der blev hovederhvervet.

Lundsgade. Vejene i Alderslyst kunne være
håbløse, og mange beboere vedligeholdt de
sandede og grusede veje blandt andet ved at
fyld e kakkelovnens slagger i de værste huller.
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Vintersdat ude ved det turnerende
N ylandsvej. D er iwr mange tute
steder “ovre i sandet” .

Ovre i sandet
Alderslyst fik med tiden flere tilnavne: "Ovre i san
det", "Sverige" og "Pjaltenborg".
N år silkeborgenserne sagde "Sverige" om bydelen, så
var det en m åde at give udtryk for, at her kunne ordent
lige mennesker da ikke bo, det var uden for egentlig civi
lisation.
Julius Bomholt har i sine erindringer fra Alderslyst
især brugt navnet "Pjaltenborg", et udtryk, der taler for
sig selv: her boede kun småkårsfolk, mente man.
"Ovre i sandet" var på mange m åder en præcis be
skrivelse af området. Det var sand og atter sand, dog
varieret med enge og moser. Vejene i Alderslyst var san
dede, fulde af huller og i det hele taget ét morads.

Borgergade var undtagelsen. Gaden var landevej og
derfor chaussé-brolagt med vejgrøfter til begge sider for
at aflede vandet. Førhen sagde man "ud på chausséen"
og dermed "ud på Borgergade". Chaussé var en skærve
belægning, der var stampet godt sammen og overhældt
med groft grus, som børnene godt kunne gå eller løbe i
med bare fødder om sommeren.
Landevejen var inddelt i tre strækninger: Sønderbro
fra søen til Faistersgade, Borgergade fra Faistersgade til
Grøndalsvej og endelig Nørrebro videre ud.
Efter Grøndalsvej var der eng og meget sparsomt
bebygget, dog lå forsamlingsbygningen herude, og et
vittigt hovede omdøbte den i forbindelse med noget teater
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til "Nørrebro Teater".
Fortov og cykelsti var længe et ukendt begreb i Al
derslyst. Ind til husene på Borgergade var der nærmest
en lille bro over vejgrøften.
På det daværende Knudsgade, (Guldbergsgade), var
der et lille grusfortov og ordentlige vejforhold. Det skyld
tes, at den gamle landm and Guldberg fra Nisset, som
havde købt hus på vejen, gik og ordnede gaden. Af og til
gik han rundt og samlede penge ind hos gadens beboere
til nyt grus til at lappe vejen med. Gaden blev senere
opkaldt efter samme Guldberg.
Bebyggelsen var spredt, og der var en stor, øde stræk
ning på Sølystvej helt ud til den gamle Aldershvile og
videre ud til Ny Kærsgård.
Den første vejbelægning fik Sølystvej, da fabrikant
Zeuthen flyttede til Alderslyst og byggede ned til Langsø.
Belægningen bestod af sorte knolde, der var affald fra
maskinfabrikken, og i tørt vejr var det både sort og be
skidt.
Erindringer fra beboere, opvokset langt ude ad det
nuværende Nylandsvej, fortæller om, hvor øde der var.
Én af dem er Tage Jensen, født 1927:
"Den gang var det meget øde at gå fra Kærsgaard og
ind til Alderslyst. Det første hus, vi stødte på, var det hvi
de hus, der endnu findes ved grill-baren. Det kaldte vi
Vintersdal, og her lå en losseplads. Manden i huset kaldte
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vi "Klapskæg", og han passede på lossepladsen. Så gik
det op af bakke til pastor Fleisner på Ny Kærsgård. Han
var i den apostolsk-katolske kirke, og han havde en hov
mester, der gik rundt i hvid kittel. Hovmesteren hed
Kann, og han gav os børn et æble af og til. Dernæst kom
huset Tjørnely ved det område, hvor Nordre Skole nu lig
ger, og så kom husene på Lundsgade".
Der blev gravet tørv tidligere i om rådet ved Mølle
damsvej og Faistersgade, og Færgebakken blev brugt til
tørreplads for æltetørv.
Gaderne i Alderslyst blev gravet op utallige gange i
takt med bydelens udvidelse. Der blev lagt vandrør og
gasledninger, og man fik alligevel bygget for småt, så det
skulle laves om.
Lys var der ikke meget af i Alderslysts få og sandede
gader. Frem til 1918 bestod gadebelysningen kim af nogle
få petroleumslamper. Én hang ved Lundsgade, én ved
Guldbergsgade og én ved Sølyst vej.
Det blev en smule bedre efter 1918 med den elektriske
gadebelysning, men bydelen lå stadig tildels hen i mørke,
og beboerne m åtte klare sig med forskellige former for
lygter. Én af dem, Heinrich Boock, der er født 1915,
husker de forskellige lygter fra sin drengetid på
Enghavevej:
"Det var en m ørk vej op til skolen, og vi børn gik med
flagermuslygter. Cyklisterne havde stearinlyslygter, hvor

man kunne skubbe stearinlyset op, efterhånden som det
blev mindre. Lygterne var lukkede med glasrude i, og
man kunne varme fingrene over dem. Så var der karbidlygterne, der lyste godt og også varmede. Men man skul
le passe på dem, for de kunne godt eksplodere. Hver
aften skulle de renses for det karbid, der var brændt af,
og som lå i bunden som et klæbrigt pulver. Da elektricite

ten kom, blev belysningen bedre, men den var stadig lidt
tilfældig. Nogle steder gik beboerne sammen og betalte
for at få en lampe op".
Udviklingen var i fuld gang, Alderslyst var i opbrud,
men der var stadig smukt "ovre i sandet". Naturen var
tæt på beboerne, og mølledammen, mosen og engene var
et fristed for planter, dyr og børn.

A n svej sei fra Færgehakken. Den gamle hakkes sand ag grus var med Hl al skabe Alderslyst,
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Guldbergsgade nr 6 omtering 1920. M urerm ester
Aksel jørgensen byggede huset og boede her i en lang
årrække. Nabohuset (nr 8) var i mange år ejet a f hr.
Guldberg, som gaden er opkaldt efter.

Interiør fra Gitldbergsgnde nr.6 omkring 1920

f amilien Boock
bosatte sig som
nogle a f de første
omkring 1920 i
dette hus på
Færgebakken.

Borgergade set fra Guldbergsgade nr. 6 omkring 1920. D e to fir
kantede bygninger blev kaldt "terriner” eller blot "kasserne", og
længere nede ses vandmøllen.
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Pæn stue oe lokum bae
huset
Julius Bomholt - den senere minister og formand for
folketinget - blev født i 1896 i et lille rødstenshus på Bor
gergade. Og han beretter i sine erindringer om et føde
hjem med to stuer og ikke mere. Efter at have boet et par
år i Silkeborg, flyttede familien tilbage Kl Alderslyst og
bosatte sig da på den anden side af Borgergade. Dette
hus havde tre værelser. Den ene stue blev brugt til "pæn
stue", der kun blev varmet op og brugt til højtiderne, el
ler når der kom fine gæster.
Der var selvfølgelig forskel på folk og huse, men fami
lierne i Alderslyst boede ofte i huse med tre værelser og

A girsgnde
f S|.»,lhHulsg(Ulf )
n i./J iv o r (ens
i>X Kuren Bomhull boede med
dries bum efter
1907.

jens og Karen Bomholt med Doris og Herdis i hjemmet omkring 1908.

et køkken, og desuden kunne der være indrettet et par
børneværelser på loftet. Det var almindeligt med "en
pæn stue", hvor det pæne møblement var. Familierne
samledes i køkkenet ved det gamle komfur eller i spise
stuen. Og lokummet var et skur omme bagved. Som Ger
da Jensen, født i 1910, husker det fra Guldbergsgade:
"Vi boede hos gartner Jensen i en lejlighed, han havde
bygget Kl. Det var en tre værelses lejlighed med køkken,
soveværelse og to stuer. Den ene stue var til pæn. Gartner
Jensen havde gartneri med jordbær, hindbær, pærer, osv.
på moseom rådet fra Guldbergsgade og nedefter. Han
havde også en ko, høns og en nordbagge, som han brug
te, når varerne skulle ind til Silkeborg. I vognskuret hav
de vi das, og her har min broder tit haspet mig inde ude
fra. Et sådant das kunne nemlig haspes både indefra og
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udefra. Vi sov alle sam m en i soveværelset. Vi opholdt os
meget i spisestuen, hvor vi sad sammen omkring bordet
med en hængelampe over. Det var en petroleumslampe,
og da vi fik elektricitet, blev lampen ændret, så den blev
elektrisk. Det gav et meget bedre lys, men det var ikke så
varmt."
Tage Jensens erindringer fra sit barndomshjem passer
godt ind i det almindelige tidsbillede:
"Vi havde fået eget hus ude på Kærsgård omkring
1930, og det var sådant indrettet, at man gik direkte ind i
bryggerset. Herfra var der et par trin til køkkenet, så en
stue og et soveværelse, og ovenpå var der to værelser,
hvor vi børn sov. Vi m indre børn lå to-tre stykker sam
men i hver seng. Vi havde også et udhus, hvor lokummet
var, og hvor grisen gik. Når lokumsspanden var fuld,
gravede far indholdet ned i haven".
Familien hentede deres vand fra en pum pe i gården,
og elektriciteten kom først så langt ud efter 1941. Så om
aftenen var det petroleumslampen, der var tændt. Famili
erne i Alderslyst havde tit en gris og nogle høns gående.
Grisen blev slagtet til jul, og af den blev der lavet flæskes
teg, medisterpølse, lungepølse og leverpostej. Hovedet
blev brugt til sylte. Den dejlige kødmad blev opbevaret i
datidens fryser, et saltkar.
På Tulipanvej lå et husmandssted. Husm anden hed
Lindahl Rasmussen, og her kunne man komme og hente
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mælk. Sommetider måtte man vente lidt på gårdspladsen
til malkningen var færdig. Mælken blev hældt op i et
mælkefad og stod natten over, hvorefter husmoderen
skumm ede fløden.
Alderslyst fik privat vandværk i 1909, men mange
huse havde hele tiden haft og havde fortsat en pum pe.
Snedkermester Vissing på Ansvej var så heldig at finde
en kilde på Færgebakken, og her satte han en vandbrønd.
Om vinteren skulle vandpum perne pakkes godt ind for
at forhindre dem i at fryse til.
Først med indlemmelsen i Silkeborg i 1941 blev det
påbudt, at husene i bydelen skulle have træk-og-slipwc'er. Selvfølgelig havde flere ejendomme træk og slip
længe før dette påbud, men det almindelige var et
lokum, og wc-papiret var som regel gamle aviser. En pri
vat vognmand kørte rundt og hentede lokumsspandene
og kørte dem ud på renovationen på Kejlstrupvej. 1 fol
kem unde kaldet chokoladefabrikken.
I 1920'eme og anden halvdel af 1930'erne blev to
familiehusene det almindelige i Alderslyst. Det var fort
sat arbejdere, der byggede, men de havde kun råd til at
bo i huset, hvis der samtidig var en lejeindtægt fra lejlig
heden på 1. sal. Husene havde som regel en treværelses
lejlighed i stuen og en toværelses lejlighed ovenpå. Der
blev også bygget enkelte m oderne lejligheder med cen
tralvarme, gaskomfur og wc på bagtrappen.

Kejlstrup M ølle blev i 1920 Alderslyst
E l-iw rk.. Hagerst står møllersvenden
)ensen.

Kejlstrup Mølle
og stærke Jensen
Kejlstrup Mølle ved Borgergade og vejen til Vester
Kejlstrup virkede med sin mølledam og det store mølle
hjul som en m agnet på børnene.
Det var en oplevelse at se møller Jensen hive den store
trælem op, når det opstemmede vand skulle bruges til at
drive møllehjulet.
Nogle af de store drenge kunne finde på at kaste sig
ind og gribe den lodrette aksel, der gik fra møllehjulet og
op til mølleriet på 1. sal for at lade sig svinge med rundt.

Hvis mølleren så det, blev drengene øjeblikkeligt jaget
væk, for det var ikke ganske ufarligt.
Nogle gange kunne børnene snige sig ind i selve møl
leriet og se den store møllesten kværne rundt, og nogle
satte sig på stenen og kørte med. Det var også forbudt.
Møller Jensen bilede selv sine møllesten, og børnene
kunne ikke begribe, hvordan han kunne bakse med de
store sten.
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Ved det nærliggende moseom råde hoppede børnene
fra tue til tue, men mølleren ville ikke have det og genne
de dem væk. Selv kunne han tage en gammel kalkkasse
og sejle ud i mosen for at stange ålekvabber.
Der havde været en vindmølle lidt længere oppe mod
Vester Kejlstrup, hvor nu Kejlstruplund ligger. Men den
blev nedbrudt og brugt til opbevaring af kalk fra kalk
værket.
Kejlstrup Mølle blev i 1920 om dannet til Alderslyst
Elektricitetsværk, og det gav mølleren en vis magt, som
det fremgår af følgende erindring fra Håkon Jørgensen,
født 1915:
"Elektricitetsværket havde en brugt dieselmotor, der
godt kunne drille, og en gasmotor, der var stabil nok. Der
var også et lille gasværk til, og man brugte petroleum,
når det var billigst. Mølleren passede det hele indtil hen
på aftenen. Ved 22-tiden blev der sat akum m ulator på,
for så gik folk jo i seng. Det var ikke altid helt godt med
elektriciteten, og når mølleren slukkede for strømmen tre
gange efter hinanden, vidste m an i Alderslyst, at efter
den tredie gang forsvandt strøm men helt, og så skulle
stearinlys eller petroleumslampen være fundet frem. Der
var en snedker, der gerne ville gå og arbejde i sit værk
sted om aftenen og bruge elektricitet til sine maskiner.
Det måtte han ikke, og når mølleren opdagede det, sluk
kede han kort for strømmen. Da der var jævnstrøm betød
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det, at snedkerens sikringer gik. Hvis snedkeren fortsatte,
slukkede mølleren for strøm m en igen".
Kejlstrup Mølle fortsatte m ed at male korn for land
m ændene rundt om, og efter fyraften kunne arbejdsfolkene slå et sm ut om kring møllen og sidde og få en øl og en
hyggelig stund.
Det kunne gå helt gem ytligt til, og efter sigende skulle
lærer Larsen have solgt sin ged for tre øl ved en sådan lej
lighed.

Livet i møllen
Møllersvenden Jensen kom i 1910-11 til Kejlstrup Møl
le med hele sin familie fra møllen i Skægkær. Familien
bosatte sig i m øllehuset ved siden af selve møllen. Carla
Jessen (f.1909) var et af de 7 børn, og hendes beretning
giver et indblik i livet på m øllen frem til slutningen af
1920'erne.
"Det var fattige forhold, men vi havde det godt på
trods af alt, og vi er aldrig gået sultne i seng. 1 møllehuset
havde vi en lejlighed m ed en stue, et soveværelse, et køk
ken og et stort tomt værelse bagved. Skomager Hansen
havde lejet et værelse til værksted til venstre for indgangs-

i møllen gennem en lem fra stuen og op på l.sal, hvor far
malede kornet og bilede kværnene. Bønderne kom i hes
tevogn med deres kom og kørte så videre Kl Silkeborg for
at handle. N år de kom Klbage, og far var færdig med
deres kom, kunne de få sækkene med den malede mel
hejst ned på vognen.
Nær ved møllen gravede vi tørv. Der var en æltema
skine, som æltede tørven, og så blev den hældt ud i en
form, en træramme. Når tørvene havde tørret lidt, blev
de skåret løse af formen, og vi rejste tørvene, og siden blev
de stablet. Sikken et arbejde. Senere hørte tørvearbejdet op,

Kejlstrup M alle.

M øllersvendens hus. Beboelsen var til højre for indgangen, mens barber
Hansen havde værksted til venstre for indgangen.

døren, og en fotograf havde et andet lille værelse, og
endelig indrettede Bodenwald Hansen værksted i va
skehuset, og siden købte han huset.
Vi var mange børn, og når vi kom hjem fra skole, skul
le vi passe de m indre søskende. Vi legede altid i sandet
bagved møllen, eller vi hoppede i reb og spillede bold på
Borgergade. Der var jo ingen trafik på Borgergade, så dér
legede vi også tit. Hestevognene kørte ikke så hurtigt, og
de var ikke farlige for os. Møllen var en dejlig legeplads
for os børn, og når far havde lidt tid, blev vi hejst op inde
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og vi hentede knaster og spåner oppe på træim prægne
ringsanstalten på Færgebakken. Kalkværket var vi også
tit oppe ved, og om vinteren, når vi legede og frøs, så
kunne vi gå ind på kalkværket og få varmen.
Mølledammen og mosen måtte vi ikke så gerne kom
me i, men det gjorde vi nu alligevel. Det var sum pet og
meget smukt med m ange blomster. Her kunne man fange
ål, og i bækken var der gedder.
Vi spiste varm m ad til middag, hvor vi børn havde
m iddagspause fra skolen. Vi fik dampsteriliseret kød,
hvilket var en slags anden klasses kød, men ellers fint
nok. Og mange fik det. Ellers stod den ofte på grød, bog
hvedegrød med mælk eller øl. Om aftenen, når vi havde
spist, holdt vi altid mørkningstime, hvor vi sad omkring
kakkelovnen i stuen og sang: "Det var en lørdag aften".
Om efteråret, når kreaturerne på Vester Kejlstrup skul
le på stald, kunne dyrene blive vilde og løbe løbsk ned
gennem Alderslyst og forbi møllen, så var det bare med
at løbe ind i huset og få lukket, for det var nærm est livs
farligt. De kom 3-4 m and fra Vester Kejlstrup for at ind
fange dyrene.
De unge i Alderslyst kunne om søndagen gå en tur
over Århusbakken til Resenbro og hjem ad trækstien, og
vi havde altid Valborgblus på Færgebakken.
Jeg fik først et par rigtige sko, da jeg skulle konfirme
res. Vi gik altid i træsko. Jeg gik til præst hos pastor
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Andersen i Gødvad Præstegård, og der var langt at gå.
Heldigvis gik jeg med en pige fra Balle, som havde cykel,
og vi besluttede at skiftes til at cykle og løbe på skift der
ud. Når vi endelig kom ud til præstegården, så var der
alle de forbandede gæs, som pastor Andersen havde. De
for på os, og vi var ærlig talt noget bange for dem. Fami
lien holdt min konfirmation i møllehuset, men det var nu
ikke nogen stor fest.

Skomager H ans Jørgen Uansett i sit værksled, hvor stenhugger
Olsen er ved at skære tæder ud til et par sko til sin datter.

Tervegnivning foregik i selve Alderslyst frem
til 1920. Her so* lørgensens børn med gris
ved tørvestakketi ca.1918. Hakon jørgensen
red en gang pd grisen og de endte begge
ntider megen skrig og skrål i tørvegraven.

"So i hul" og
andre lege
Børnene i Alderslyst havde masser af m uligheder for
at lege og udfolde sig i gaden, i skolen og i den dejlige
natur.
Ude på Kærsgaard legede børnene i den nærliggende
Storskoven, hvor der blev bygget huler, leget røvere og
soldater og kæm pet mod drengene fra Silkeborg, hvis de
skulle komme derover. Og på de skrånende arealer ned
mod Langsøen kunne der bygges huler ned i den lette
jord.
I skolegården var der også tid til at lege. Der blev spil
let langbold, "so i hul" eller "pind".
"So i hul" betød, at der blev lavet huller i jorden. Bol
den var "soen", og den skulle med en pind spilles ned i et
af hullerne.
Til at lege "pind" krævedes to m ursten, hvorpå der
blev lagt en pind. Den skulle så med en kæp vippes så
langt væk som muligt. Også sanglege og "To m and frem
for en enke" fyldte frikvartererne ud.

Om vinteren kælkede børnene ned ad Færgebakken,
og hvis de frøs for meget, kunne de gå ind og varm e sig
ved kalkværket. I de strenge vintre løb børnene også på
skøjter på Langsø, men det var en aktivitet, der vakte evig bekymring hos mødrene.
Om sommeren blev der badet flittigt i Langsøen. Ba
destederne forrykkede sig fra Viborgvej ud mod enden af
Sølystvej, og det var ikke altid en lige behagelig oplevel
se. Også den gang kunne der være grønne alger langt ud.
Nogle af børnene tog spande med ned til søen, når det
var værst. Spandene blev taget med helt ud, hvor vandet
var klart og uden alger, og de fyldte spande blev så stillet
ind på bredden til afskyldning, når badningen var forbi.
Før 1920 var der et badehus lidt længere ude ad Sø
lystvej med et langt skur med rum i og med bænke. Her
kunne børnene klæde om. Langs bredden var der en
træbro, og herfra gik der en trappe ned i vandet. Om rå
det var hegnet ind, så børnene ikke kunne gå for langt ud.
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Fusse-M arie har trasket forhi det
gamle cementstøberi prt A n svej
mange gange. Bemærk
Færgebakxen IwgwU.

Fusse-Marie og alle de
andre
Børnene ved Færgebakken kunne råbe "Fusse-Marie"
efter hinanden som skældsord, for sådan kaldte de den
dame, der boede på Søholt i et underligt hus uden vindu
er, og som hver dag kom gående m ed en stor barnevogn.
1 Borgergade boede den gamle Meyer. Han gik med
kasket, lang frakke og spidsnæsede træsko med halm i.
Og det var den almindelige mening, at Meyer var en gris
med sig selv, men ellers ganske harmløs.
1 samme gade boede "Svenske-Johannes" og hans

husholderske "Trip-Kirsten". De levede fattigt, og var der
lidt overskud, gik det til drikkeri.
Frederik Herholt var ikke en original i almindelig be
tydning, men han var speciel. H an og hustruen drev et
lille landbrug ved Alderslyst Skole, og fra sin barndom
erindrer Gerda Jensen både Herholt og hans lille landbrug:
"Han havde en hest, der hed Hulda, og han havde lidt
grise og høns. Fra Koopmanns Svineslagteri fik han grise-
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Folk stimlede sammen, når noget
usædvanligt skele, / teret par
flyvem askiner på Langsøen ved
slagteriet i 1920. Bemærk villa
Solbakken på A nsvej.

hår, som han tørrede på Færgebakken. Min mor har
været med til at vende grisehår med en rive, så de blev
tørret bedst og hurtigst muligt. Han må jo have solgt
dem..."
Også Håkon Jørgensen husker Herholt fra sin barn
dom i 1920'erne:
"Han havde jord på begge sider af vejen, men det var
noget sandet jord. Han var ret opfarende.
En gang havde jeg tabt noget ind i hans mark, og jeg
turde ikke gå ind i kornet efter det, selv om man nærm est
kunne gå rundt om stråene, så spredte stod de. Jeg gik op
til huset og fik ham med, selv om han bandede noget
over det. Ved hjælp af en rive fik han det lirket ud til mig,
og så brum m ede han, at jeg måtte passe bedre på mine
sager fremover. Når vi løb til og fra skole, løb jeg tit forbi
Herholts ejendom, men han var ikke glad for at blive for
styrret i sin middagssøvn. M adam Herholt bad os
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da om at løbe en anden vej, så vi ikke vækkede hendes
Frederik. Engang punkterede et cykeldæk på Borgergade,
mens Herholt sov middagssøvn. Han kom styrtende ud
og råbte, at vi fanme ikke måtte gå og skyde i m iddags
stunden. Hvis hans høns begyndte at kagle, kunne han
råbe til dem: "Hold kæft, vi skal sgu ikke have blæst nu".
Det kan lyde helt forstyrret, men man kan faktisk høre på
høns, om der kommer blæst."

Mælkeha udler
Aage Pedersen
}>i) hjørnet af
Borgergade og
Guldbergsgade
omkring 1940.

Mælkedreng, indsæber
og bydreng
Alderslyst fik efterhånden flere købm ænd og andre
detailhandlende. M ælkekusken kørte rundt og solgte
mælk, og brødvognen fra Arbejdernes Fællesbageri i Sil
keborg kørte også rundt i byen og solgte brød.
Hos de handlende kunne drengene få en tjans af for
skellig art. Håkon Jørgensen prøvede således at være
mælkedreng, indsæber hos én af de to barberer i bydelen,
og bydreng hos købm and Peitersen i Lundshus:
"Fruen i Guldbergsgade 10 solgte mælk fra M adsens
mejeri i Nygade. Manden havde en m ælketur i Silkeborg,

Guldbergsgade nr. 10 omkring 1908

og jeg fik den tjans at køre ud med mælken en times tid
før skoletid. Konen havde hældt mælken op i spande, og
så kørte jeg rundt med fire-fem spande eller hvor mange,
jeg nu kunne have. Og så tilbage efter næste læs. Det var
såmænd ikke, fordi det var så langt omkring. Men om
vinteren kunne der godt være glat og mørkt nok endda.
Om sommeren var det derimod dejligt".
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Indsæber hos en barber var ikke altid et rart arbejde,
og Håkon Jørgensen m isundte sine kammerater, der var
hos en købmand, for de fik både lidt mere i løn, og så fik
de fri en time før ham.
"Selve arbejdet bestod i at indsæbe mændene, før de
skulle barberes, og dengang blev folk virkelig barberet
hos barberen. Det var ikke altid lige lækkert, når en
langskægget m and kom og skulle sæbes ind. Hvis han
også tog snus, og det løb ned ad hagen på ham, så der
stod 1111, var det ikke rart. Men indsæbes skulle de alle.
Ved højtiderne stod jeg og sæbede ind uden ophold, fra
jeg kom fra skole til lukketid. Da kunne huden på fingre-

ne godt hænge i laser".
Hos købmand Peitersen lærte Håkon Jørgensen den
gamle honningkagebager Lund at kende:
"Peter Lund havde stadig de gamle priser i hovedet,
så vi drenge ville meget gerne handle hos ham. Vi købte
honningkagestrimler i poser, altså noget, der var skåret
fra, for 10 øre. Men når sønnen, Chr.Lund, så det, bande
de han og skældte ud. Han syntes, vi fik alt for meget i
poserne. Hos købmanden fik jeg 15 kroner om måneden,
mens jeg hos barberen kun tjente tre kroner om ugen. Så
det var en bedre tjans at være bud hos købm anden".
To forretninger i Borgergade sidst i 1920'erne. Barber Pøetz og gartner Bindslev.
Blomsterforretningen “ D rivhuset" ligner faktisk sig selv.
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Den unge Alticrshful Skofe.

Alderslyst Skole
- de første år
Alderslyst fik langt om længe sin skole i 1907, og by
delens rivende udvikling gjorde en udbygning af skolen
ved Borgergade nødvendig gang på gang.
De to klasser i 1907 blev i 1911 udvidet til 4 klasser, og
i 1915 kom der en femte klasse til. Samme år ansattes forskolelærerinde Karen Margrethe Jensen.
1 1918 var der 200 skolebørn, og Alderslyst Skole blev
nu en 7-klasset skole. 1 1929 blev skolen udvidet, og sam
me år kom Alderslyst ind under købstadsskole-ordningen.
Overlærer Skou flyttede med fra den gamle Balle Sko
le og var en lang årrække leder af Alderslyst Skole. Flere
og flere lærere blev tilknyttet skolen, så der i 1931 for

uden H. Skou var 5 lærere og 3 lærerinder.
En af eleverne fra Alderslyst Skole's første år, Herdis
Pedersen, fortæller:
"Da jeg begyndte i skolen i 1910, var der to klasser.
Men der kom ret hurtigt flere klasser til, og der var 5-6
klasser, da jeg gik ud af skolen. Vi havde to lærere, første
lærer Skou og lærer Larsen, og de var som nat og dag.
N år vi mødte om morgenen, stillede vi vore træsko på en
hylde i forgangen mellem de to klasseværelser, og så gik
vi i strøm pefødder ind i klassen. Det kunne godt være
koldt, men der var da en kakkelovn i klassen. Fru Skou
passede kakkelovnen i lærer Skous klasseværelse, mens
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Hele skolen til fotografering
omkring 1913

Larsen selv klarede sin i sit klasseværelse, da han i meget
lang tid var ungkarl. Hver morgen sang vi morgensang,
og ved lærer Skou bad vi også fadervor. Lærer Skou var
noget tyk og havde nogle fede øreflipper, og hvis de var
blå, vidste vi, at han var gal".
"Vi var både piger og drenge i klassen, men vi sad i en
pigegruppe og en drengegruppe. Nederst i klasseværel
set var der nogle lange skoleborde, hvor der kunne sidde
fem-seks stykker, og længere oppe var der to-mandsborde. Der blev gjort forskel på folk, og de finere folks børn
sad oppe foran. Vi havde katekismus, læsebog, bibelhi
storie, sangbog, salmebog og stilebøger. Jeg brugte også
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længe griffel og tavle, og vi havde en lille våd klud med
hjemme fra til at tørre tavlen ren med.
Lærer Skou og lærer Larsen havde privat bolig på
skolen. Skou boede i hovedbygningen, mens Larsen boe
de i en sidebygning, hvor han også havde sin have med
hønsehus og duer. Larsen var meget interesseret i brev
duer". Erna Nielsen gik i samme klasse, og hun husker
fra de første år:
"Lærer Skou var noget hidsig, men der var den fordel
for os andre, at han havde en datter i klassen. Vi kunne se
på hende, hvordan hans hum ør var, og hvis hun var
meget stille, betød det, at han var i dårligt humør. Vi havde

mange timer i skolen. Hver morgen m ødte vi klokken 8,
og vi fik sjældent fri før klokken 3 om eftermiddagen. Vi
havde gymnastik i gangen foran de to klasseværelser, da
der her var placeret nogle ribber.
N år vi skulle høres, gik det på omgang, men læreren
kunne godt finde på at snyde os, så vi var aldrig helt sik
re på, hvornår vi blev hørt. Vi fik ingen karakterbøger,
men der var eksamener, hvor præsten kom.
Vi havde to dejlige lærere. Lærer Larsen var lidt foran
sin tid, og han havde lært os lidt tysk og engelsk. Han var
længe ungkarl og en sjov fætter. En dag, han havde fød
selsdag, bød han os ind i privaten/'Se børn", sagde han,
og viste os en vugge med dukke i. Den havde han fået i
fødselsdags gave af nogle venner. Det morede han sig
meget over, og det gjorde vi også".
Også Herdis Pedersen mindes lærer Larsen med glæ
de: "Der var altid diciplin i lærer Skous timer. I Larsens
timer var der ikke ligefrem ballade, men vi kunne nem 
mere have det lidt sjovt. Og alt det, jeg senere har haft
brug for i livet, det lærte jeg hos Larsen. Vi havde ham til
geografi, og en gang skulle vi lære om verdensrummet.
Vi børn blev til kloder, der bevægede sig rundt i klasse
værelset på bordene efter Larsens anvisninger. På den
måde fik vi lært om kloderne og deres indbyrdes bevæ
gelse. Larsen havde vi også til sang, og han dannede et
kor, der var så godt, at sanglærere kom langvejs fra for at

høre det. Larsen fik den idé, at vi skulle lære engelsk, og
det var jeg meget glad for. Vi startede med at lære en
engelsk sang, så vi ikke blev træ tte af faget, før det var
kommet i gang.
Det sidste år, jeg gik i skole, kom der en lærerinde, frk.
Jensen. Det var en skrap madamme. Vi havde ikke tidli
gere haft håndarbejde, men det startede frk. Jensen for os
piger".
Den omtalte frk. Jensen blev en institution på Alders
lyst Skole. Gerda Jensen fik den nye lærerinde i 1. klasse:
"Hun var striks og meget dygtig. Der var ikke noget, der
hed, at vi ikke kunne eller ville. "I kan og skal", sagde
hun. Frk. Jensen havde lejlighed på skolen, og hun kunne
gå direkte fra skolestuen og ind i privaten. På væggen i
hendes klasse hang anskuelighedstavler med dyr og den
slags. Vi sang morgensang hos hende, og hun filede lidt
på en violin, men det lød nu ikke for godt. I privaten hav
de hun et orgel.
Vi gik i træsko, som vi stillede i forgangen, og så tog
vi kludesko på. I forgangen var der også plads til vores
overtøj. Vi m ødte tidligt og kom sent hjem, men så havde
vi også en times pause til m iddag, hvor jeg løb hjem og
spiste. Min far havde også m iddag fra tekstil fabrikken,
og så fik vi varm mad".
1 skolegården havde der de første år stået en pum pe,
men den blev afløst af en vandkum m e med fire små
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springvand, hvorfra børnene kunne drikke.
Det var en tradition, at de m indre børn hvert år gik
med frk. Jensen en tur til Hestehaven i nærheden af
Balle Kirke. I de ældre klasser kunne turen gå til Himmel
bjerget og Ludvigslyst, og i de ældste klasser kunne m an
komme helt til Hvide Sande.
Skolebørnene havde gerne lidt finere tøj på i skolen.
Skoletøjet blev skiftet, når man kom hjem. Pigerne havde
ofte et pænt forklæde på i skole, og det blev udskiftet
m ed det daglige forklæde, når de kom hjem.
Når børnene skulle i skole satte mødrene en ære i at
holde dem så pæne som muligt. Gerda Jensen husker så
ledes, at hun fik to nye kjoler, da hun skulle begynde i
skolen omkring 1917:
"På Borgergade i Luna boede frk. Vestergaard, der
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havde systue i lejligheden. Da jeg skulle i skole, fik jeg
syet to kjoler hos hende. H un sagde, husker jeg, at hun
ville sy mig en fin kjole. Frk.Vestergaard havde også søn
dagsskole, og om vinteren havde hun syskole oven på
Missionshuset".
Konfirmationen foregik frem til 1929 i Balle Kirke, og
om sommeren kørte de vordende konfirmander til Gød
vad Præstegård, men om vinteren kørte pastor Andersen
ned til Alderslyst Forsamlingsbygning.
Gerda Jensen mindes, at hun i pengegaver fik 43-45
kroner, og de gik til fem forlorne tænder. Tandpleje den
gang var et noget ukendt begreb, og det var ikke ualm in
deligt, at m an som ung fik nye tænder. Gerda Jensen var
stolt over, at hun selv kunne betale for sine nye tænder.

10 beretninger om legen
den Frøkenjensen
Frøken Karen M argrethe Jensen blev forskolelærerin
de i 1915 ved Alderslyst Skole, og her virkede hun i godt
40 år og blev lidt af en institution i skolen og i bydelen.
Der gik mange sagn om frøken Jensen, og mange af histo
rierne er blevet fortalt igen og igen.
Det følgende bygger på Hans Peter Jensens egne op
tegnelser og på de historier, han har hørt om legenden
frk. Jensen:
En dag tog frk. Jensen én af de mere uvorne drenge,
smed ham op på bordet, og gav ham en endefuld. Knæg
ten skreg: "Du kan tro, jeg skal sige det til min mor, når
jeg kommer hjem". Hertil svarede frk. Jensen blot: "Du
kan sige til hende, at hun kan komme herom, så skal hun
få samme omgang".
Frk. Jensen var en knusende dygtig lærerinde, men
hun kørte undervisningen helt efter sit eget hovede. H un
havde sin egen skolegård til første klasse, og hun ringede
ud og ind med en mælkeklokke. Hun kunne finde på at
sætte et skilt i døren, hvorpå der stod: "Jeg ønsker ingen
forstyrrelse i timen - mine børn forstyrrer ingen".
Hun havde en pudsig påklædning, en gammeldags

lang kjole m ed et stort bom uldsforklæde til, og så havde
hun sorte overtræksærm er - lasting - så hendes ærm er
blev beskyttet, når hun skrev på tavlen. H un gik altid i
træsko.
Frk. Jensen krævede, at eleverne skulle læse flydende
efter et halvt år, og det lykkedes for de fleste. Men der
var jo nogle, der ikke kunne, og til dem sagde hun, at de
var så dumme, at de kunne sætte sig hen i en række for
sig selv. Der var simpelthen en række til "de dum m e", og
så var der "de dygtige". Det blev hun bebrejdet, men så
sagde hun blot: "Så ved jeg, hvor jeg har dem".
En gang imellem skulle børnene tælle fra 100 baglæns
ned til 1. De elever, der kunne, fik et bolsje oppe hos hende
eller måske et pæ nt skoleskema. De andre fik ingenting.
Frk. Jensen havde syning med pigerne, og når de lær
te at sy bukser, havde de alle samme størrelse. En af
m ødrene gik til hende og klagede over det, for hun men
te godt, at pigerne kunne sy sig nogle, de kunne bruge
bagefter. Det m ente frk. Jensen bestemt ikke. Det var alt
for tidskrævende, og pigerne skulle jo blot lære at sy. Det
kunne de lige så godt på den måde, hun brugte. "Nå",
sagde damen, "Det er også lige meget, for jeg agter at kla
ge til præsten og til overlærer Skou". Præsten var på den
tid formand for skolekommissionen. Frk. Jensen fortalte
senere episoden til Marie Jørgensen, der refererede frk.
Jensens ord således: " Og kan De tænke Dem, så truede
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hun med overlærer Skou, som om jeg er bange for ham.
Og hun truede med præsten, det pjok". Pigerne i Alder
slyst fortsatte med at sy bukser i ens størrelse.
Frk. Jensen sagde klart og tydeligt sin mening, også
når det ikke var lige velset. H un følte sig nok heller ikke
velanset, fordi hun kun var forskolelærer og ikke almin
delig læreruddannet. Det resulterede i flere bataljer mel
lem hende og lærer Skou, men det endte nu alligevel
med, at hun blev overlærer på trods af den manglende
læreruddannelse.
Frk. Jensen kunne tage tingene i egne hænder. En
gang havde sognerådet bestemt, at skolebørnene på en
udflugt til Ludvigslyst kunne få sejlturen derud, men de
skulle gå hjem. Det blev hun så rasende over, at hun gav
alle eleverne is på Ludvigslyst og derefter selv betalte
sejlturen hjem. For hende var det meningsløst, at de m an
ge børn skulle gå den lange tur hjem.
Frk. Jensen var organist i Balle Kirke i henved 40 år.
Pastor Andersen var undertiden lidt glemsom, og hvis
der var eftermiddagsgudstjeneste i Balle Kirke, kunne
han godt arrangere et bryllup uden at informere frk. Jen
sen. Men så gik hun bare efter gudstjenesten.
Førstelæreren løb efter hende for at få hende tilbage.
"Jeg har ingen besked fået, så jeg går bare", sagde hun.
Men hun gik dog tilbage og spillede.
En gang var det blevet et værre tordenvejr under
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Ungdomsbillede af Frk. Jensen.

gudstjenesten, og folk måtte stå og vente i våbenhuset
efter gudstjenesten. Én siger da til frk. Jensen: "Det var
vel nok en god prædiken, pastorAndersen holdt", hvortil
frk. Jensen svarede: "Jeg hørte den ikke, jeg sov". Pastor
Andersen stod bagved og hørte det, men det gik han nu
ikke så meget op i. Frk. Jensen spillede kun efter kirkens
officielle koralbog. Hvis præsten ønskede noget andet,
blev det bare ikke spillet. Pastor Johnsen var en kort tid
sammen med frk. Jensen som organist, og en dag kom
han m ed et ønske om en bestemt melodi til en salme.
Men den blev ikke spillet efter den ønskede melodi. Bag
efter, da de skulle klæde om, m ødtes de i midtergangen,
og frk. Jensen siger: "Jeg ved godt, hvad De vil sige. De
vil sige noget om den melodi, men den står ikke i kirkens
koralbog, og så bliver den ikke spillet". Hertil svarede
pastor Johnsen blot: "Ja, ja."
Frk. Jensen spillede også en periode i Alderslyst Kirke
for den sygdomsramte frk. Nyborg, og det var den almin
delige antagelse, at hun gjorde det gratis. Den beskedne
løn gik til frk. Nyborg.
Frk. Jensen kunne bestem t også være storsindet.

Alderslyst Rorsanilin$sby$niu$]for 1908. Borgergade
grir foran bygtih iga t.

Ja
‘Vopjys^s,
- nej til højt spil
Omkring århundredskiftet kunne Alderslyst-borgerne
mødes ude ved von Gedde i Sandholt, men forholdene
var ikke tilfredsstillende, og man ønskede en stor fælles
forsamlingsbygning.
Derfor blev Alderslyst og Omegns Fremskridts- og
Foredragsforening stiftet den 17. april 1902. I daglig tale
"FFF' frem til 1929, hvor navnet blev ændret til det nu
værende "Alderslyst Borgerforening".
Det vigtigste formål med stiftelsen i 1902 kunne ingen
være i tvivl om. I paragraf 1 kom nemlig til at stå følgende:
"Foreningens formål er, ved hjælp af aktietegning, at

samle en fond til opførelse af forsamlingshus for Alders
lyst og Omegn. Endvidere at give medlemmerne adgang
Kl adspredelse - selskabelige sammenkomster samt sund
og folkelig oplysning".
Foreningen handlede hurtigt, og den kunne allerede i
september samme år indvie Alderslyst Forsamlingsbygning lige syd for Sandholt.
Baggrunden for det hurtige resultat var blandt andet,
at man på en generalforsamling den 3. august 1902 havde
indvalgt syv nye bestyrelsesmedlemmer ud af ialt ni. De
nye var Søren Nielsen, Kærsgård, Kr. Rasmussen, Balle,
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Th. Rask, Lysbro, Jens P. Skov, Balle, Ole Pedersen, smed
S. Jensen og Chr. Mehl. Desuden fortsatte repræsentant
M. A. Madsen og skomager Madsen.
Bestyrelsen kom dermed til at bestå af særdeles kre
ditværdige m ænd, og de blev også kautionister på lånet
til bygningen.
Alderslyst Forsamlingsbygning blev bydelens sam
lingspunkt de næste 40 år. Enhver uberygtet m and og
kvinde over 17 år kunne blive medlem i foreningen, hvis
de ved ballotation fik totrediedele af de mødte medlem
mers stemmer.
Foreningen ønskede en god tone i bygningen, hvilket
blandt andet kan aflæses af lovenes paragraf 15:
"Højt spil om penge, svir, utidig skrigen, råben, ban
den, fornærmelig adfærd og lignende graverende udske
jelser er strengt forbudte i foreningens lokaler".
Alderslyst Forsamlingsbygning havde almindelig re
stauration frem til 1908, men den stærke a fholdsbevægel
se i bydelen fik herefter overtaget, og Alderslyst Forsam
lingsbygning blev afholdsrestauration. Man tillod undta
gelser med hensyn til udskænkning af spiritus ved bryl
lup og sølvbryllup, men da proprietær Jørgensen, Vester
Kejlstrup, ønskede at leje den store sal til høstgilde med
spiritus, blev det afslået.
Gang på gang kom bevillingsspørgsmålet til debat,
men i mange år var a fholdsfolkene i flertal. 1 løbet af
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1920'erne ændrede foreningen holdning og ansøgte om
bevilling, men på det tidspunkt fik de afslag af m yndighe
derne. Først i 1935 fik forsamlingsbygningen spiritusbevil
ling som det første og eneste sted i Alderslyst siden 1908.
Forsamlingsbygningen havde en stor og en lille sal, et
køkken og en lejlighed til værten. Han stod for restaurati
on og havde opsynet med bygningen ved de forskellige
arrangementer.
Von Gedde blev foreningens første vært, siden kom
Sehested, og i 1911 blev træskomand Søren Hansen
vært. Forsamlingsbygningens følgende værter var: P. Sø
rensen (1917-20), Bech Thomsen (1920-28), Thorvald Pe
dersen (1928-35), Hansen (1935-39) og Am strup (1939-42).
Værterne skulle betale en årlig leje. Søren Hansen be
talte 250 kroner om året, mens Bech Thomsen i 1920 be
talte 350 kroner, og fem år senere steg han til 600 kroner.
Den sidste vært, Amstrup, betalte 1800 kroner om året
og skulle desuden indskyde 5000 kroner som rentefrit lån
i bygningen. Amstrup købte bygningen i 1942 for 42.500
kroner.
Alderslyst Forsamlingsbygning dannede ram m e om
foredrag, dilettant, børnebal, valg, bal, sognerådsmøder,
danseundervisning, juletræ, lotterispil, maskerade og
meget andet. Unge og gamle benyttede bygningen til ad
spredelse og oplysning, præcis som foreningen oprinde
ligt havde ønsket det.

Anton Veng og hustrus sølvbryllup i
Forsauiliitgsbygningen.

Men der var meget ofte behov for istandsættelse, og
det tog meget af FFF-bestyrelsens tid. Dertil kom det tid
ligt på tale at sælge bygningen, også fordi man gerne vil
le længere "ind til byen".
Allerede i 1916 søgte man forhandling med sognerå
det om salg, da man havde hørt rygter om, at sognerådet
gerne ville bruge bygningen til alderdomshjem. Der var
dog ikke hold i disse rygter.
I hele perioden frem til afståelsen drøftede man planer
om enten salg eller større ombygning af forsamlingsbyg
ningen. 1 1935 kom der en stor ombygning og udvidelse,
og ved den lejlighed blev der på gavlen opsat en reklame
for øl!
Det faldt bestyrelsen for brystet, for nok ønskede man
og fik spiritusbevilling, men derfor ønskede man ikke
direkte at reklamere for drikkeriet. 1 stedet for blev påmalet "Alderslyst Forsamlingsbygning".
U nder besættelsen inddrog tyskerne flere gange den
store sal, og de gjorde i det hele taget al brug af bygnin
gen meget besværlig. Dertil kom de stadig større repara
tioner, som var m edvirkende årsag til, at bestyrelsen i

efteråret 1942 valgte at tage imod Am strups tilbud om
køb af bygningen.
Herefter blev det hidtidige forsamlingshus til den pri
vate "Alderslyst Kro", og det gamle hus fra 1902 skulle
sidst i 80'erne blive yderligere udbygget til hotel, kursus
lokaler og restauration under navnet "Delta House".
Alderslyst Borgerforening begyndte få år efter salget i
1942 at pusle med planer om at opføre en ny, centralt
beliggende sal. I forbindelse med omfattende byggeri af
Nørreport og etablering af Nørretorv blev salen endog
tegnet og projekteret, men den blev aldrig opført.
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Alderslyst Husmandsforening
foreviget 1925.

Foredrag, husnumre
og lotterxspil
Alderslyst og Omegns Fremskridts- og Foredragsfore
ning havde størst succes med sine fester og udflugter,
m ens medlemmernes tilslutning til foredragsafteneme
sjældent levede op til bestyrelsens håb og forventninger.
Men udover egne arrangem enter samarbejdede FFF
en del med de forskellige nye foreninger, som så dagens
lys i Alderslyst.
Afholdsforeningen havde fast mødeaften i forsam
lingsbygningen mod en årlig husleje på 45 kroner, og da
Socialdemokratisk Forening blev stiftet i Alderslyst i
1909, havde man også flere fællesarrangementer. Et
sådant fællesarrangement mellem FFF, Afholdsforenin
gen og Socialdemokratisk Forening var en somm erud
flugt den 3. juli 1910.
Det blev en strålende sommerudflugt med en helt
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uventet stor tilslutning. Turen skulle gå til Svejbæk med
motorbåden Knøsen, men da man skulle sejle, var der
slet ikke plads til de 90 voksne og børn, der ville med.
Man måtte hurtigt leje en ekstra slæbebåd, der kom efter
Knøsen. De voksne betalte hver 75 øre, mens børnene
kunne slippe med 15 øre. Motorbåden og slæbebåden
kostede tilsammen 35 kroner for sejladsen frem og tilba
ge, og de fire musikere på båden blev betalt med 22 kro
ner. Man havde en god dag, og først på hjemvejen
begyndte regnen at kølne gemytterne.
Sommerudflugten fik et efterspil. På FFF's næste
generalforsamling brød kritikken løs:
Flere mente, at bestyrelsen havde spist og drukket af
foreningens overskud. Det blev dog afvist med bilag
på bilag.

Alderslyst l-drsamlingsbygning fik
en tiltrængt modernisering i
1930'erne.

Så stod én frem og mente, at der havde været for mange
børn med på turen. En afholdsmand sagde, at andre hav
de drukket og sat ham udenfor, og endelig ankede Bech
Thomsen over, at alt for mange m ænd havde spillet kort
på turen. Den sidste anke var nok den værste, for som
Bech Thomsen pointerede: "Det var urigtigt at sidde og
spille kort, når så mange damer sad og ventede på en
dans".
Fællesarrangementer og som m erudflugter fortsatte og
var en fast tradition. Sommeren 1920 tog tre foreninger til
Himmelbjerget, og udgiftsfordelingen afspejler også lidt
om foreningens indbyrdes størrelse og økonomiske for
måen: FFF betalte 60 kroner, Socialdemokratiet 35 kroner
og husmandsforeningen 25 kroner.
FFF arrangerede bal for børn og voksne, maskerade,

Dilletnnt i forsamlingshuset

tombola, høstfest og dilettant. Med den nystiftede social
demokratiske forening kom der også gang i juletræsfester
for børnene og andre foreninger fulgte snart efter. Fore
ninger lejede sig ind i forsamlingsbygningen, og FFF fik
også herved en pæn indtægt. Endelig startede foreningen
med lotterispil fra 1919.
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FFF's første formand var væver, repræsentant eller di
rektør M.A.Madsen, siden kom R. Rasmussen, og i 1908
var J. Chr. Skov formand. De følgende formænd var: Jens
Peter Nielsen (1909-16), Th. Skov (1916-22) og Anton Veng
(1922-31). Foreningen havde 132 m edlemm er i 1914 og i
1923 var den "oppe på" 103 medlemmer. FFF var åben
bart omkring 1920 nede i en medlemsmæssig bølgedal.
Foreningen skiftede på en m åde karakter i Anton
Vengs formandsperiode, den blev i mere udpræ get grad
en interesseorganisation for Alderslyst generelt. Alderlyst
var på daværende tidspunkt ved at være inde i en så
rivende udvikling og være så stor, at bydelen m åtte have
et talerør, og det blev så i vid udstrækning FFF's opgave.
Det begyndte med, at borgere i 1922 ønskede FFF's
initiativ med henblik på en bedre postordning i Alderlyst
og ligkapel i Alderslyst eller Balle. FFF indkaldte til sit
første borgermøde i januar 1923 om disse emner, og
m ødet vedtog, at FFF's bestyrelse skulle påtage sig arbej
det. Der kom flere andre opgaver: anlæggelse af sports
plads, ordentlige fortove i bydelen, en plan i det ellers
noget planløse byggeri, og krav om husnumre i Alderslyst.
FFF's position som Alderslyst's talerør var fremher
skende i 1920'erne, og det var da også naturligt, det blev
FFF, der indkaldte til et borgermøde om indlemmelse
eller ej i februar 1929.
FFF oplevede samtidig en stor medlemstilgang fra 103
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i 1923 til 193 kun fire år senere. Herefter satte en vis stag
nation ind.
Foreningen var på mange m åder Alderslysts politiske
interesseorganisation i 1920'erne, men i 1927 tog man et
nyt og stort initiativ, som i de følgende år skulle
beslaglægge meget af foreningens arbejde: De årlige fol
ke- og ringridningsfester, der øjeblikkeligt blev en succes.
FFF ændrede navn til Alderslyst Borgerforening i
1928-29, og i den følgende tid trådte de mere politiske og
interessebetonede spørgsmål i baggrunden til fordel for
god og folkelig fornøjelse.
Selvfølgelig tog borgerforeningen stilling til aktuelle
og konkrete spørgsmål i 1930'eme, men de handlede som
regel direkte om foreningens egne interesser, for eksem
pel ordentlig fortov og cykelsti på hele Borgergade helt
ud til forsamlingsbygningen. Det siger således en hel del,
at foreningen slet ikke diskuterede spørgsmålet om ind
lemmelse i 1930'eme. Den eneste gang dette spørgsmål
nævnes i foreningens protokol for denne periode, sker
det uden for dagsordenen, og man enes hurtigt om, at
dette ikke er en sag for borgerforeningen.
Alderslyst Borgerforening havde i 1930'erne en række
udvalg: et lotteriudvalg, et festudvalg, et teknisk udvalg,
der så efter forsamlingsbygningen, og endeligt et kontrol
udvalg.
Foreningen var organiseret efter en målsætning, der

ønskede en række folkelige underholdningsarrangem en
ter lige fra lotteri og dilettant til store sommerfester og
udflugter.
Efter Anton Veng blev købmand Th. Skov formand i
perioden 1931-40, hvorefter brugsuddeler Jørgen Ander
sen overtog posten. Medlemsmæssigt nåede foreningen
et højdepunkt i 1940 med 379 medlemmer.
Da Alderslyst Borgerforening i 1942 ret pludseligt
valgte at sælge forsamlingsbygningen til værten Amstrup,
indledtes en ny epoke for foreningen.
G øg/ og tivoli var velkendt i Alderslyst. "Carl Sands Biograftheater og

Luftgynge" havde først i århundredet vinterplads i bydelen.

Ringridning og spåkoner
FFF's bestyrelse tog sommeren 1927 initiativ til en stor
folke- og ringridningsfest for hele Alderslyst.
Festen blev holdt på Johan Pedersens m ark bag for
samlingsbygningen i weekenden den 20. - 21 .august, og
her kunne Alderslyst-borgerne opleve tombola, ringrid
ning, spåkone, folkedans, karrusel, skydetelt, kraftprøver
og bruge penge i isboder, kagetelt, restauration og i for
samlingsbygningen.

1 dagens anledning havde man indhentet spiritusbe
villing, og hotelejer Skriver, Lysbro, stod for udskænk
ning af denne i Alderslyst så sjældne drik. P. Skriver
betalte ti procent af omsætningen til foreningen.
Der blev indkøbt en række præmier. Hovedpræm ien
var en herrebeklædning til 150 kroner, og de følgende ho
vedpræm ier var en cykel til 125 kroner og en divan med
tæppe til 80 kroner.
I tombolaen kunne man se 700 gevinster, som alle var
købt hos lokale handlende. Der var fest, omsætning og si
den overskud til FFE
På den baggrund ønskede foreningen og Johan Pedersen
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FFF's første formand var væver, repræsentant eller di
rektør M.A.Madsen, siden kom R. Rasmussen, og i 1908
var J. Chr. Skov formand. De følgende formænd var: Jens
Peter Nielsen (1909-16), Th. Skov (1916-22) og Anton Veng
(1922-31). Foreningen havde 132 medlemmer i 1914 og i
1923 var den "oppe på" 103 medlemmer. FFF var åben
bart omkring 1920 nede i en medlemsmæssig bølgedal.
Foreningen skiftede på en m åde karakter i Anton
Vengs formandsperiode, den blev i mere udpræget grad
en interesseorganisation for Alderslyst generelt. Alderlyst
var på daværende tidspunkt ved at være inde i en så
rivende udvikling og være så stor, at bydelen måtte have
et talerør, og det blev så i vid udstrækning FFF's opgave.
Det begyndte med, at borgere i 1922 ønskede FFF's
initiativ med henblik på en bedre postordning i Alderlyst
og ligkapel i Alderslyst eller Balle. FFF indkaldte til sit
første borgermøde i januar 1923 om disse emner, og
m ødet vedtog, at FFF's bestyrelse skulle påtage sig arbej
det. Der kom flere andre opgaver: anlæggelse af sports
plads, ordentlige fortove i bydelen, en plan i det ellers
noget planløse byggeri, og krav om husnumre i Alderslyst.
FFF's position som Alderslyst's talerør var fremher
skende i 1920'erne, og det var da også naturligt, det blev
FFF, der indkaldte til et borgermøde om indlemmelse
eller ej i februar 1929.
FFF oplevede samtidig en stor medlemstilgang fra 103
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i 1923 til 193 kun fire år senere. Herefter satte en vis stag
nation ind.
Foreningen var på mange m åder Alderslysts politiske
interesseorganisation i 1920'erne, men i 1927 tog man et
nyt og stort initiativ, som i de følgende år skulle
beslaglægge meget af foreningens arbejde: De årlige fol
ke- og ringridningsfester, der øjeblikkeligt blev en succes.
FFF ændrede navn til Alderslyst Borgerforening i
1928-29, og i den følgende tid trådte de mere politiske og
interessebetonede spørgsmål i baggrunden til fordel for
god og folkelig fornøjelse.
Selvfølgelig tog borgerforeningen stilling til aktuelle
og konkrete spørgsmål i 1930'erne, men de handlede som
regel direkte om foreningens egne interesser, for eksem
pel ordentlig fortov og cykelsti på hele Borgergade helt
ud til forsamlingsbygningen. Det siger således en hel del,
at foreningen slet ikke diskuterede spørgsmålet om ind
lemmelse i 1930'erne. Den eneste gang dette spørgsmål
nævnes i foreningens protokol for denne periode, sker
det uden for dagsordenen, og m an enes hurtigt om, at
dette ikke er en sag for borgerforeningen.
Alderslyst Borgerforening havde i 1930'erne en række
udvalg: et lotteriudvalg, el festudvalg, et teknisk udvalg,
der så efter forsamlingsbygningen, og endeligt et kontrol
udvalg.
Foreningen var organiseret efter en målsætning, der

ønskede en række folkelige underholdningsarrangementer lige fra lotteri og dilettant til store sommerfester og
udflugter.
Efter Anton Veng blev købmand Th. Skov formand i
perioden 1931-40, hvorefter brugsuddeler Jørgen Ander
sen overtog posten. Medlemsmæssigt nåede foreningen
et højdepunkt i 1940 med 379 medlemmer.
Da Alderslyst Borgerforening i 1942 ret pludseligt
valgte at sælge forsamlingsbygningen til værten Amstrup,
indledtes en ny epoke for foreningen.
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jühau Pedersens husmandssted folg
Forsandingsbygn ingen. Pä turns mark
foregik ringridningsfesterne.

meget naturligt at følge successen op året efter, og Johan
Pedersen henlagde marken til græsm ark dette år og de
følgende år. Til gengæld modtog han 100 kroner, hvis vej
ret var godt, ellers måtte han nøjes med 75 kroner.
Tusindvis af Alderslyst-borgere deltog i årene 1928 til
1937 i disse folkefester. Der var naturligvis variationer fra
år til år, og for eksempel kom cykelridning for drenge,
brydning, boksning, vognoptog og fodbold med nogle
gange.
Forskellige folk ønskede stadeplads til festerne, og de
betalte også gerne herfor. 1 1928 fik FFF følgende indtæg
ter fra de forskellige stadepladser: karrusellen 50 kroner,
skydetelt 20 kroner, ringkastning 25 kroner, isbod 15 kro
ner, fotograf 10 kroner og kraftprøve 10 kroner.
I 1938 holdt man en pause i disse folkefester, og da
man skulle til at planlægge festen for 1939, kom fodbold
klubben ABK med forslag om, at man gik sammen om
arrangementet og gjorde det til en folke- og sportsfest.
De nye tider var kommet. Sporten havde været et ind
slag i de tidligere fester, men ringridning hørte nu en
svunden tid til.

Sportsvej 1936.
Et kvarter voksede op tset ved Forsamlingsbygningen,
ringridningspladsen og sportspladsen.
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Alderslyst Kirke i øde naturomgivelser.

Alderslyst Kirke
skænket af folket
Kirkegængerne i Alderslyst gik den lange vej til Balle
Kirke eller tog over Viborgbroen til Silkeborg Kirke. Mis
sionsfolkene i bydelen byggede i 1920 missionshuset
"Effata" på Lundsgade, og herudfra virkede dette sam
fund aktivt med møder, syaftener, søndagsskole m.m..
Kirkesagen blev for alvor taget op på et m øde i for
samlingsbygningen i november 1925. Forsamlingen
ønskede egen kirke i Alderslyst, og m an var villig til at
yde en stor indsats for sagen. Der blev nedsat et udvalg
bestående af alle sognerådsmedlem m er og menigheds
rådsm edlemm er i Alderslyst samt overlærer Skou, Marti
nus Bomholt, gartner Johannes Jensen og sognepræst

Jens Andersen. På ganske kort tid lykkedes det at ind
samle 24.000 kr., Balle Sogneråd skænkede en grund ved
Ans vej til kirkeplads, og der blev holdt bazarer til fordel
for kirkebyggeriet.
Allerede i 1926 blev kirkegården anlagt lidt i udkan
ten af Alderslyst, og flere af de gamle beboere ønskede
herefter ikke at blive begravet fra Balle Kirke. Begravel
seshøjtideligheden foregik da i hjemmet, og kisten blev
derefter ført til den nye kirkegård. Sognepræsten Jens
Andersen fandt det naturligt, at kirken kom til at ligge
ved kirkegården, men flere Alderslystborgere mente, at
det var alt for langt uden for den egentlige bebyggelse.
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Byggebillede fra Alderslyst Kirke 1929. Den fin e herre til højre er meget tænkelig den
aldrende Silkeborg-arkitekt Edv. Jensen.
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Der blev foreslået en række grunde i bydelen, men
den skænkede grund på Ansvej fandt m an uegnet, og
den blev solgt for 7.000 kr. Striden om kirkens placering
blev afgjort ved et par folkeafstemninger, og der var ser
iøse planer om pladser på Færgebakken, Fy nsgade og
ved Borgergade. Ved den endelige afstemning var der
dog massivt flertal for pladsen ved kirkegården, og sog
nepræsten udtalte med overbevisning - selvom mange
givet har tvivlet - at Alderslyst nok skulle vokse sig så
stor, at kirken kom til at ligge m idt i bydelen.
Arkitekt Edv. Jensen, Silkeborg, fik overdraget arkitekt

Alderslyst set
fra kirken.

arbejdet, men beboerne krævede, at kirken skulle ligne de
gamle landsbykirker, og dette ønske blev efterkommet.
Grundstenen blev nedlagt den 21. april 1929, og kir
ken blev indviet søndag den 15. december samme år. Det
blev en festdag for bydelen, og den store procession
udgik fra skolen med biskop Schiøler, Århus, i spidsen.
Da processionen kom til kirken blev dørene åbnet, og de
hellige kar båret ind, og den nye kirke fyldtes til træng
sel. Ved indvielsen sang et børnekor sammen med kon
certsangeren Thøger Rasmussen kantaten "Vidt udbredes
skal Guds ære", som var skrevet til dagen.

Kirken kostede ialt 85.000 kr., og det var en kæm pe
præstation af det fattige samfund at få virkeliggjort byg
geriet så hurtig. Kirkens indre bar dog et vist præg af, at
midlerne ikke havde været ubegrænsede. Det første orgel
var dårligt, og en række nødvendigheder var gaver
skænket af forskellige borgere. Kirkens prædikestol, der
var fremstillet af egetræ fra det gamle tagværk fra Balle
Kirke, blev skænket af sognepræsten. Kalk og oblatæske
blev skænket af Nielsen Duelund og hustru, dåbsfadet af
H. Skou og hustru, og de to alterstager var skænket af
henholdsvis Theodora Lang sammen med frk. A. Höltzermann og provst Bojsen Møller sammen med sogne
præst Anders Larsen, Jelling, der begge tidligere havde
været præster i Gødvad-Balle pastorat.
Silkeborgmaleren Martin Kaalund Jørgensen fik til op
gave at male altertavlen, en stående kristusfigur, men
hverken menighed eller kunstner blev tilfredse med
resultatet. Efter sigende havde Kaalund Jørgensen fået et
lille billede som oplæg med besked om at male det.
Sognepræsten Jens Andersen havde været områdets
præst siden 1913, og han var vellidt også i Alderslyst.
Som en særlig gestus for de mange børn i bydelen blev
der i vinterhalvåret holdt konfirmandforberedelse i
Alderslyst Forsamlingsbygning i stedet for i præstegård
en i Gødvad. Jens Andersen syntes, det var for lang en
hu* ved vintertide for børnene, så han ville hellere cykle
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ned til børnene. Jens Andersen var en af de sidste
præster, som ved siden af præstegerningen også drev
landbrug, og af og til kunne m an m øde præsten på Ans
vej komme trækkende med dyr til slagteriet i Silkeborg.
Tiden var dog ved at løbe fra præstegårde med landbrug,
og allerede i 1936 blev det bestemt, at Jens Andersen
skulle flytte ned til villa Solbakken, Ansvej 31.11937 blev
Alderslyst et selvstændigt sogn med Balle sogn som
anneks.

Præsteboligen, villa Solbakken, A n s v e j 3 2 . Villaen blev bygget
omkring 1918.

Alderslyst Søndagsskole foran M issionshusel i Lundsgade 1935.
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Storbyggeri og krise
Alderslyst blev Balle kommunes befolkningsmæssige
tyngdepunkt efter 1. verdenskrig. I 1930 boede 2715 men
nesker i bydelen, og hele Balle kom m une talte ialt 3919
mennesker.
Udviklingen havde været forrygende i Alderslyst frem
til 1931 med stort privat boligbyggeri, vejarbejder, gasover
føring fra Silkeborg, forbedring af vandforsyningen med
kommunalovertagelse af vandværket i 1930, stor skoleudvielse og som en art symbol på bydelens position opførel
sen af kirken i 1929.
Boligbyggeriets omfang kan illustreres ved, at der i
1929 blev bygget 7 butikker, 3 fire-værelseslejligheder, 36
tre-værelseslejligheder, 16 to-værelseslejligheder og 1 en
kelt eet-værelseslejlighed. I 1930 blev der opført 62 huse
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Veninder ved
Borgergade i
1920'erne.
Bemærk det store
vejtræ.

med 103 lejligheder, mens Silkeborg samme år fik bygget
72 huse med 175 lejligheder. Byggeriet var typisk to
familiehuse med en tre-værelseslejlighed i stueetagen og
en to-værelseslejlighed på l.sal.
Alderslysts dom inerende position i Balle kom mune gav
sig også udtryk ved, at kommunen i 1932 åbnede kom m u
nekontor i bydelen, og året efter blev der i samme bygning
indrettet socialkontor og mødelokale. Den 1. oktober 1932
fik bydelen eget postkontor hos boghandler frk. Marie Larsen,
der havde forretning ved siden af Søbageriet i Borgergade.

Borgergade fik en tiltrængt brolægning sidst i 1920'erne. Her vejarbejderne 1928.
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Den eksplosive udvikling blev brat stoppet ved den in
ternationale krise fra 1929, som slog hårdt ned i kom m u
nen i løbet af 1930-31. Fra 1931 gik det private boligbyggeri
så godt som i stå i Alderslyst. Landboerne i Balle og arbej
derne i Alderslyst blev ram t af krisen, og i nedgangstider
blev interesseforskellene flere gange trukket hårdt op.

Borgergade for 1929. Vandværket i Fy nsgade ses bagerst i billedet
På den frie grund forrest til højre blev Søbageriet bygget i 1929.
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Vognmand Veng kunne i
1925 åbne Silkeborgs forsle
bybusrute, der gik fra
Alderslyst forsamlingsbygning til Banegården
i Silkeborg.
Turen kostede 25 øre.

Søbageriets åbning 1929. Boghandleren ved siden a f havde
postindleveringssted.

Arbejdsløshed
og social nød
Arbejdsanvisningsseddet.

Arbejdsløsheden i begyndelsen af 1930'erne ramte Al
derslyst særlig hårdt, fordi bydelen ikke havde ret mange
arbejdspladser.
Alderslystborgerne arbejdede i vid udstrækning i Silke
borg, og her var der en tendens til, at man i købstaden øn
skede al sikre arbejdet for silkeborgenserne. Silkeborg
kommunes store beskæftigelsesarbejder i 1930'eme var
ogbå forbeholdt købstadens egne arbejdsløse.
Balle var en lille kommune uden de store midler til at in uh legå krisen og dens sociale følger. Sognerådet forsøgte
med de få midler, der var til rådighed, at skabe arbejde, og
♦•elv om der blev sat forholdsvis mange penge ind på dette
l o i mål, kunne det slet ikke forhindre en stor social nød. Re-

sulfatet blev, at Balle kommunes ry som skattely helt for
svandt i 1930'eme. Flere af de gode skatteborgere flyttede
endog, for eksempel til Søholt i Gødvad kommune.
Balle kom m une og Alderslyst kom i 1930'erne ind i en
ond cirkel: Arbejdsløsheden var stor, og det medførte store
sociale udgifter. Denne situation fik skatten til at stige, og
så flyttede gode skatteborgere. Resultat: færre skattekroner
til at bedre den sociale nød, der derfor voksede. Det var
skruen uden ende.
Den store arbejdsløshed optog naturligvis arbejderne,
Socialdemokratiet og Arbejdsmændenes Fagforening i
Alderslyst. Fagforeningen havde sit udspring i Teglværks
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arbejdernes Fagforening i Lysbro, men den organiserede
også arbejdsmændene i Alderslyst.
Ï sommeren 1932 tog Arbejdsmændenes Fagforening et
meget utraditionelt initiativ til at imødegå arbejdsløshe
den, nemlig udbydelse af " Arbejdsanvisningssedler". Ide
en kom fra m anufakturhandler Søndergaard, Silkeborg,
der forelagde tanken på en ekstraordinær generalforsam
ling i juli 1932.1 protokollen står følgende herom:
"Forslaget går ud på, at afdelingen sælger sedler, der
lyder på arbejdsanvisning. Køberen af disse sedler kan
bruge dem i betaling for arbejde, og købmændene m odta
ger dem i betaling af arbejderne. Sedlerne veksles med
penge efter 1. februar 1933...Balle kom mune kontrollerer
og garanterer for dækning i kontanter for anvisningen pr.
1. februar 1933". Ideen blev søgt ført ud i livet, men uden
den helt store, mærkbare effekt.
Arbejdsmændene drøftede på deres generalforsamling
efteråret 1932 muligheden for oprettelse af en andelsbolig
forening, og der blev nedsat et udvalg. Men det blev ved
ønsket. Fagforeningen bød også flere gange på arbejde for
kommunen, men den måtte opleve, at enkelte m edlemm er
underbød fagforeningens tilbud.
Nøden var ikke befordrende for solidariteten. Arbejds
m ændene kunne dog blive enige om, at kommunens arbej
de skulle forbeholdes arbejdsmændene frem for håndvæ r
kerne, og efter forhandling med kommunen blev det også
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sådan, at arbejdsmændene her fik fortrinsstilling.
Socialdemokratisk Forening i Alderslyst sendte novem
ber 1932 følgende skrivelse til sognerådet:
"Undertegnede bestyrelse henstiller til det ærede sog
neråd, om det ikke er muligt fra nu af og ind til jul at lade
de arbejdsløse slå tre meter skærver om ugen, da det ellers
vil blive en trist jul for disse mennesker. Håber at sognerå
det vil imødekomme vor henstilling".
Skærveslagning blev ofte brugt som beskæftigelsesar
bejde for de arbejdsløse i Alderslyst.
Balle kom mune havde altid været borgerligt styret, men
ved kommunevalget i 1933 erobrede Socialdemokratiet
flertallet i kommunen. Et flertal, der holdt frem til indlem 
melsen i 1941.
Mange af de arbejdsløse så nu frem til en kraftig forbed
ring af deres vilkår, men her havde de forregnet sig. Der
blev sat arbejder i gang, men slet ikke i den størrelsesor
den, som de arbejdsløse og deres udvalg havde ønsket sig.
De arbejdsløses talsmand var først i 1930'erne maler
Chr. Schmidt Johansen, og han deltog i flere m øder med
sognerådet. Chr. Schmidt Johansen var også med i Social
demokratiet i Alderslyst, og her kom han med hårde
angreb på den socialdemokratiske sognerådsgruppe. På et
møde i partiet i november 1934 spørger Chr. Schmidt
Johansen, om det socialdemokratiske sognerådsflertal har
planer om at nedsætte understøttelsen. Hertil svarer sogne

rådsformand Lund: "Med hensyn til understøttelserne, da
er de ikke højere end, at en familie lige kan få til føden og
huslejen, klæder kan der ikke blive til, derfor vil gruppen
bestemt gå imod en nedsættelse".
De abejdsløse og deres familier led nød. Der blev iværk
sat indsamlinger og lavet arrangementer til fordel for de
arbejdsløse, især op mod jul.
Kommunen sikrede familierne et grundbeløb på 12 kro
ner om ugen plus 2 kroner pr. barn, men det var, som sog
nerådsform and Lund nævnte, kun til husleje og mad.

1 januar 1934 var der blevet indrettet en læsestue til de
arbejdsløse hos fru Skov på hjørnet af Sportsvej og Borger
gade. Her kunne de arbejdsløse varm e sig, læse, snakke og
hygge sig, men det var forbudt at spille kort. De arbejds
løse havde også ønsket kolonihaver for at afbøde de knap
pe tider, og der blev i 1935 oprettet en koloniha veforening i
Alderslyst.
Krisen skabte splid blandt arbejderne og i Socialdemo
kratiet. Partiafdelingen i Alderslyst holdt i februar 1936
ekstraordinær generalforsamling i forsamlingsbygningen.

Vejarbejde blev der sat meget i gang af i kriseårene.
Her ses et arbejdshold fra 1930'erne.

Kommunehuset, Borgergade nr. 58 blev fra '1952 Balle
kommunes adm inistrationsbygning, hvor diskussio
nerne a fo g til gik højt.
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Man skulle drøfte den såkaldte "Niels Møller-sag".
Niels Møller var blevet sendt på tvangsarbejdsanstalt af
kommunen, hvilket de arbejdsløse med Chr. Schmidt Jo
hansen i spidsen anså for at være en blodig uret. Chr.
Schmidt Johansen stillede derfor det radikale forslag, at
hele sogne-rådsgruppen skulle ekskluderes af Socialdemo
kratiet! Det blev en meget bevæget generalforsamling,
hvor enden blev, at eksklusionsforslaget ikke kom til
afstemning. Men én af deltagerne mente, at hvis Socialde
mokratiet på landsplan var lige så splittet som i Alderslyst,
ville det snart holde op med at eksistere.
For den enkelte arbejdsløse kunne situationen blive de
sperat, og i juli 1936 kom det på socialkontoret til et optrin,
der gav genlyd. En arbejdsløs arbejdsmand kom op på so
cialkontoret for at tale med udvalgsformanden, murer
Vestergaard. Arbejdsmanden havde slået skærver, men han
mente, at han tjente for lidt og var gået hjem. Kommunen
havde så udbetalt liam en understøttelse på 16 kroner om
ugen, men det kunne arbejdsmanden og hans store familie
slet ikke leve af. Det ene ord tog det andet, og til sidst tog
arbejdsmanden en stol og smadrede den ned i bordet. Der
næst tog han endnu en stol og kylede den gennem vinduet.
Politiet blev tilkaldt, og denne desperate handling fik ryg
terne til at svirre i byen.
Socialdemokratiet i Alderslyst ønskede i 1937 at eksklu
dere Chr. Schmidt Johansen, men på den indkaldte gene
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ralforsamling var der 37 for eksklusion, 30 imod og 8 blan
ke, så der var ikke det fornødne kvalificerede flertal for
eksklusion.
Uenigheden blandt arbejderne og i Socialdemokratiet i
bydelen resulterede marts 1937 i en alternativ arbejderliste
til sognerådsvalget. Chr. Schmidt Johansen var ikke opstil
let på listen, men den fik en fin annonceplads i hans "Alderslyst-Posten". Arbejderlisten opnåede ikke valg.
Nød og elendighed kunne ikke udrydde humoren. Der
gik således rygter om, at mens venstremanden Thomas Jør
gensen frejdigt brugte fortrappen i administrationsbygnin
gen på Borgergade, så sneg de socialdemokratiske sogne
rådsm edlemm er sig ind ad bagindgangen. En anden histo
rie fortælles om Peter Hansen, i 1930'erne kendt med til
navnet "Kommunist". Ilan skulle en dag pantes for et be
løb, og i det ærinde kom m urer Vestergaard: "Nå Peter,
hvad skal vi så tage", spurgte Vestergaard.
"Tjaa, jah", svarede Peter. "Du kan tage bornholmeren".
Vestergaard så sig om i stuen.
"Hvor står den", spurgte han undrende.
"H un går ude i køkkenet", lød svaret. Peter Hansen var
gift med en bornholmer.
Alderslyst-borgerne havde fire folkeafstemninger i
1920'erne og i 1930'erne for at løse lokale problemer. Den
første afstemning gjaldt placeringen af kirken. Den
næste folkeafstem ning var i 1933 og udsprang af et ønske

Borgergade og A tisvej sidst i 30 'ertie

fra direktør Rasm ussen om etablering af et hotel med
spiritusbevilling og en biograf. Efter to afstemninger blev
en spiritusbevilling afvist og hele projektet faldt hermed.
Én af årsagerne til m odstanden var givet, at borgerfore
ningen frygtede, at et mere centraltbeliggende hotel med
spiritusbevilling ville være en ødelæggende konkurrent
til forsamlingsbygningen.
Den tredie folkeafstemning drejede sig om placerin
gen af "De gamles Hjem" i Alderslyst. Sognerådet beslut
tede i 1937, at alderdomshjemmet skulle placeres på Lin
dahl Rasmussens grund over for forsamlingsbygningen,
men det afstedkom en rasende proteststorm. Man mente,
at de gamle ville blive generet af larmen fra forsamlings

bygningen, og at det var for langt at gå for de ældre ind
til Silkeborg. Nogle mente også, at kirkegården lå for tæt
på det påtænkte alderdomshjem.
Sognerådet holdt længe fast ved sin beslutning, m en
efter en storstilet underskriftsindsamling resulterede
sagen i en folkeafstemning. Der kunne stemmes om to
placeringer: Lindahl Rasmussens grund eller kalkværks
grunden tættere på Viborgbroen.
Det blev til et stort flertal for kalkværksgrunden, og
her opførtes i 1938 "De gamles Hjem".
Den fjerde og sidste folkeafstemning blev den vej
ledende afstemning om indlemmelse af Alderslyst i
Silkeborg i 1938.

59

Fra Balle sogn til
Silkeborg kommune
Alderslyst voksede sig stor som en aflæggerstad til køb
staden Silkeborg. 1 1901 boede der 241 mennesker i Alders
lyst, og i 1930 var tallet steget til 2715. Det var en tidobling
på 30 år. En bydel havde rejst sig på rekordtid i sandet i et
landsogn, der til tider havde svært ved at forstå og rum m e
opkomlingens problemer.
Allerede i 1882 og 1899 havde der været ønsker frem me
om indlemmelse af Alderslyst i Silkeborg, men det blev
ved ønsket. 11927 blev spørgsmålet inddraget i forbindelse
med bygningen af Kærsgårdsbroen.
Proprietær Nislev, Gammel Kærsgård, havde tilladelse
til at bygge en bro fra hans jorder over til O dde-om rådet i
Silkeborg, og han havde så småt sat arbejdet i gang. Silke
borg kom mune mente imidlertid ikke, at den kunne lade
en privat mand stå for dette byggeri, som havde betydning
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Kærsgårdsbroen under bygning Ï927-2S.

for hele Silkeborg by. Derfor købte Silkeborg et større areal
fra Gammel Kærgård og retten til at bygge broen.
Bevæggrundene var flere: Man ønskede at forhindre, at
Kærsgård-området blev et nyt skattely, og noget af arealet
kunne senere bruges til en Silkeborg Lufthavn. Endelig
kunne broen have en vis interesse på længere sigt, hvis
Alderlyst kom ind under Silkeborg kommune.
Silkeborgs borgmester, Esben-Pedersen, mente, at selve
spørgsmålet om indlemmelse af Alderslyst ikke var aktu
elt, men på den anden side var en indlemmelse på længere
sigt uundgåelig.
Silkeborg byråd vedtog Kærsgård-broen med stort fler
tal, men grosserer Martin Pedersen var en bestemt m od
stander, og i et læserbrev fastslog han, at en indlemmelse
af Alderslyst ikke var i Silkeborgs interesse. Derimod kunne

en indlemmelse nok betyde en sikring af et socialdemokra
tisk flertal i Silkeborg byråd, ifølge Martin Pedersen, og det
var han som borgerlig politiker ikke særlig interesseret i.
Silkeborg ønskede en egentlig indlemmelse af det købte
areal ved Kærsgård og rettede i den forbindelse henven
delse til ministeriet.
En gruppe borgere i Alderslyst tog initiativ til at samle
underskrifter for en indlemmelse nu, hvor spørgsmålet var
rejst. Alderslyst Borgerforening indkaldte februar 1929 til
et stort borgermøde i forsamlingsbygningen for at drøfte
emnet. Det var ønsket, at man kunne samm enkæde Silke
borgs ønske om indlemmelse af Kærsgård-arealerne med
en indlemmelse af Alderslyst.
Borgermødet var klart for indlemmelse, og flere af til
hængerne gav udtryk for, at man generelt ikke kunne forli
ges med dem "over bakken", altså landboerne i Balle kom
mune. Tilhængerne frygtede også, at Silkeborg i tilfælde af
arbejdsløshed skulle holde de udenbys arbejdere ude fra
arbejdet i Silkeborg. Det ville være katastrofalt for Alders
lyst, da omkring totrediedele af befolkningen her havde
deres daglige arbejde i Silkeborg.
Tilhængerne slog også på, at Alderslyst skulle i gang
med store projekter til veje og kloak, og det kunne blive
svært at få det ordnet, så længe bydelen hørte under Balle
kommune.
På borgerm ødet var der im idlertid også flere kritiske

Snedkermester /. Johansens hits og forretning i Borgergade.
Huset blev revet ned, da Lupinvej blev anlagt.

Knudstrups hus på hjørnet af N ylandsvej og Langelinie en gang i 1930'erne.
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røster imod en indlemmelse, og betænkelighederne gik
blandt andet på, om Alderslyst ville få noget at sige i den
store Silkeborg kommune.
Borgermødet nedsatte et trem andsudvalg, som skulle
arbejde videre med sagen. Udvalget rettede henvendelse til
ministeriet, og spørgsmålet om Alderslysts indlemmelse
kom med i undersøgelseskommissionen. Denne bekendt
gjorde, at man næppe skulle forvente en afklaring før som
meren 1930, og efter denne besked løb det hele ud i sandet.
Hverken Balle sogneråd eller Silkeborg byråd viste i
1929-30 den helt store interesse for spørgsmålet. Det er nok
en del af forklaringen på, at sagen døde hen.
Alderslyst Grundejerforening tog sagen op igen i no
vember-december 1933 med lærer Chr. Helms som driv
kraften. Man gik i gang med indsamling af underskrifter
for at få sagen til drøftelse og afklaring. Der blev indsamlet
869 underskrifter, og det svarede til omkring 70 procent af
vælgerne. Balle sogneråd afviste dog flere af underskrifter
ne, så der måtte en ny runde til, før initiativtagerne kunne
fremvise de nødvendige underskrifter fra 51 procent af
vælgerne, og derm ed få sagen rejst.
Balle sogneråd var ikke begejstret, men man rettede dog
henvendelse til Silkeborg byråd, som forholdt sig køligt
afventende.
Det så ikke um iddelbart ud til at være den bedste start
for at få genoptaget sagen. Men den sociale nød i Balle
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kommune gjorde en afklaring mere og mere nødvendig.
Indlemmelsessagen blev kompliceret ved, at Lysbro
endnu kraftigere end Alderslyst ønskede at blive indlem
met i Silkeborg. Det var Silkeborg ikke meget for, og man
slog på, at Lysbro var vokset op omkring de lokale virk
somheder, mens det forholdt sig ganske anderledes for
Alderslyst, hvor befolkningen i stor udstrækning arbejde
de i Silkeborg.
Endelig blev der fra Silkeborgs side rejst krav om , at
man også ville have Søholt-kvarteret i Gødvad kommune
med, hvis Alderslyst, Lysbro og Kærsgård-arealerne skulle
ind i Silkeborg kommune. Man ønskede ikke Søholt lig
gende som et skattely så tæt på byen.
Selv om spørgsmålet om indlemmelse var rejst af priva
te, og de kommunale instanser var afventende, så pressede
den sociale nød i Balle kommune nu på for at få en afkla
ring. Balle kommune kunne ikke løse krisens mange proble
mer, og gnidningerne mellem landboerne og byboerne i
kommunen blev mere synlige. I efteråret 1934 indsendte
landboerne i Balle kommune et brev til indenrigsministeren
om hjælp. Heri stod blandt andet: "Hvad der kan gøres,
aner vi ikke, det hele ligger i håbløshedens mørke". Man
ønskede dog klart en skilsmisse med Alderslyst, der blev set
som hovedkilden til det tyngende behov for stadigt stigende
skatter. Sognerådet tog afstand fra landboernes skrivelse,
men nu blev stemningen for indlemmelse mere positiv.

Det private udvalg for indlemmelse opsøgte inden
rigsminister Dahlgaard, da denne gæstede Silkeborg, for
at forelægge ham sagen. I sommeren 1936 sendte udval
get en skrivelse til indenrigsministeren for at forhindre, at
også dette forsøg skulle løbe ud i det rene ingenting. Skri
velsen opregner ti punkter for indlemmelse, blandt
andet: " 7 Der står for Alderslysts vedkommende ikke
alene skattepolitiske og andre økonomiske interesser på
spil, men det gælder for manges vedkommende arbejde
og bibeholdelse af egne små, sunde hjem med have
under friere forhold end inde i Silkeborg. 8. Der er for
tiden bolignød i Silkeborg, så kommunen må leje lejlighe
der til deres husvilde i Alderslyst, hvor der er en del tom
me lejligheder".
De øvrige punkter gik hovedsageligt på, at alle var
positive og for en indlemmelse.
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Indenrigsministeriet svingede en del i dets interesse
for sagen, og det skulle også tage hensyn til alle de øvrige
indlemmelsessager i landet. Det var med til at forhale
processen. Det private udvalg og Balle kommune måtte
således rykke indenrigsministeriet for en afgørelse.
1 1938 afgjorde indenrigsministeriets indlemmelses
nævn, at der skulle være en vejledende folkeafstemning i
Alderslyst, Lysbro, Balle landdistrikt og Søholt.
Vælgerne skulle tilkendegive, om de syntes om ideen
generelt. For eksempel lød stemmesedlen i Balle kommu
ne således: "1: Ønskes Alderslyst skoledistrikt udskilt fra
Balle kommune for at indlemmes i Silkeborg kommune?"
Ja eller nej. "2: Lysbro. Ønskes tillige Lysbroområdet
udskilt fra Balle kommune for at indlemmes i Silkeborg
kommune?" ja eller nej. Vælgerne anede intet om, hvad
en indlemmelse konkret ville betyde. Folkeafstemningen
var den 28. september 1938, og i september måned blev
der afholdt en række m øder om sagen. 1 Alderslyst m ød
tes cirka 300 mennesker i forsamlingsbygningen for at
drøfte emnet. Lærer Chr. Helms forelagde sagen og lagde
især vægt på, at arbejdere, bosiddende i Alderslyst og
arbejdende i Silkeborg, havde utrygge vilkår i krisetider.
De blev først fyret og kom sidst i arbejde igen. Den eneste
opponent mod en indlemmelse var Chr. Schmidt Johansen,
der mente, at man i Balle kommune burde kunne klare sine
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Borgergade 1937.

egne problemer, og at man i en ny storkommune ikke fik
megen indflydelse.
M øderne i landdistriktet var også for en indlemmelse
ud fra den grundtanke, at forholdene ikke kunne blive
værre, end de var nu. Kun i Gødvad og på Søholt var der
massiv m odstand mod indlemmelse.
Den 28. septem ber 1938 gik Alderslyst-borgerne så til
valgurnem e sammen med vælgerne i Lysbro, Balle land
distrikt, Gødvad og Søholt.
Alderslyst stemte massivt ja til indlemmelse, og det
samme gjorde man i Lysbro og Balle landdistrikt. Kun
Søholt og Gødvad var imod.
Efter denne vejledende afstemning var det indlem 
melsesnævnet under indenrigsministeriet, der skulle
udfærdige de konkrete betingelser, hvorunder indlem 
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melsen skulle ske. Det krævede en hel del forberedelser,
og datoen blev sat til den 1. april 1940. Indlemmelsen var
dog først en realitet fra 1. april 1941.
Indstillingen fra indlemmelsesnævnet blev overrakt til
sognerådet sidst på året 1940, og heraf kunne Alderslystborgerne se, at de skulle betale to procent mere i skat de
første fem år, og én procent mere i skat de følgende fem
år efter indlemmelsen. Denne "medgift" fra Balle og
Alderslyst til Silkeborg var en art betaling for de udgifter,
Silkeborg ville få for at rette op på forholdene i bydelen
Alderslyst.
Balle sogneråd protesterede kraftigt mod ekstraskat
ten, men det var alligevel den generelle holdning, at man
i det lange løb ville vælge det billigste ved at tiltræde
indlemmelsen. Og det gjorde man så.

Bøntedaghjemmel
Vangen i nye omgi
velser 1940.

Børnedaghj emmet
Vangen
I slutningen af 1930'erne begyndte flere og flere
mødre at arbejde ude, og bømepasningsproblem et måtte
tages alvorligt. Alderslyst fik sit første "børnedaghjem" i
oktober 1938 i en fem-værelsesiejlighed i Lunds ejendom,
Borgergade 38. Eleonora Nordam drev børnehaven pri
vat i lejligheden, hvor to stuer var til at lege i, mens en
tredie stue var til at sove i. Der var plads til 20 børn. Den
nye børnehave kunne imidlertid ikke få statsanerkendel
se i de første omgivelser, og efter en række forhandlinger

endte det med, at kommunen købte en ejendom på
Højvangen (tidligere Grønnegade i dag Lollandsgade) og
indrettede børnehave her. Navnet "Vangen" til den nye
institution udsprang selvfølgelig af gadenavnet.
Bømedaghjemmet Vangen var normeret til 40 børn,
men frk. Nordam sagde ikke nej til børn, og derfor var
hjemmet næsten altid overfyldt. Hvis der kom inspekti
on, og man fik et tip i lidt god tid, så blev de "overskyd
ende" børn sendt ud på en gåtur. Frk. Nordams grund
syn var missionsk, og hun var arbejdsom, omsorgsfuld
og striks over for børnene og de unge piger, som hjalp
hende. Når børnene blev beordret til at sove, så skulle de
sove. 3-4 unge piger hjalp til i børnehaven, og de boede på
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Lunds ejendom,
Borgergade 38
bfeif opført i 1930
o# var efter dati
dens malestok en
lukstisejendoni.
Her indrettede
E.Nordam i 1938
bydetens første
børnehave.

værelser to og to ovenpå, hvor frk. Nordam også havde
sin lejlighed. Pigerne måtte ikke have besøg på værelser
ne, og de skulle være hjemme inden klokken 22.
Forældrene betalte 7.50 kr. om ugen for at få deres
barn passet på ugens hverdage, hvor lørdagen var at reg
ne for en halv dag. Men så fik børnene også varm m id
dagsmad og andre måltider. M iddagsmaden bestod af to
retter mad, og den samme m adplan gik igen uge efter
uge. Frk. Nordam havde en stor social forståelse, og hun
var ikke bleg for at tage små syge børn til sig privat, hvis
hun mente, at det var bedst for barnet.
Dagligdagen havde selvfølgelig sin trum merum i
Vangen, men til jul blev der festet. Frk. Nordam gav alle
børnene en julegave: et par hjemmestrikkede strømper.
Den tradition fortsatte hun også efter sin fratrædelse som
leder i 1956.
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De gamles Hjem
Alderslyst-borgerne havde længe drøftet bygning af
et alderdomshjem, men kom munen mente ikke at have
råd til et sådant - efter datidens målestok - storbyggeri.
Men efter intense drøftelser og en folkeafstemning blev
byggeriet påbegyndt i 1937, og det stod klar til indvielse i
oktober 1938.
De gamles Hjem havde i stuen og på 1. sal 32 værelser,
hvor der også var mulighed for at have plads til 6 ægte
par. Desuden var der spisestue, dagligstue, køkken og
anretterværelse, badeværelse og pedelbolig. I tagetagen
var 4 pigeværelser, tørrerum og mulighed for et gæste
værelse. 1 kælderen var vaskerum, fyrrum, strygestue og
værksteder. Et helt igennem m oderne alderdomshjem, og

i )e $amles Hiem
indviet 1938,

selv en radiohøjtaler var der installeret på hvert værelse.
Værelserne var også forsynet med en håndvask.
Frk. Fetersen blev ansat som leder, men da hun og
kom munens ansvarlige på området giftede sig, måtte
hun trække sig tilbage ret hurtigt. Den næste bestyrerinde
viste sig at være ganske uegnet, så i løbet af godt et år
måtte kommunen til at ansætte en tredie bestyrerinde på
hjemmet. Det blev fru Larsen, og hun kan berette om den
første tid: "Der var plads til ca. 30 gamle på hjemmet, og i
det daglige var vi af ansatte en pedel, en dame og en pige
i køkkenet, en pige i stueetagen og to piger på 1. sal og så
mig som bestyrerinde. Pigerne og jeg stod selv for
rengøringen. Der gik 7 år, før jeg fik en nattevagt, indtil
da tog jeg selv de vagter. Inden jeg tiltrådte, havde en
menighedssygeplejerske vikarieret som bestyrerinde, og

hun havde haft den skik at sove inde hos de døende, men
det ønskede jeg ikke.
Der var nok at se til, f.eks. fik vi grise fra Vester Kejlstrup, som vi selv gjorde i stand og nedsaltede i et saltkar
i kælderen. Under besættelsen blev der inddraget to
værelser på hjemmet af tyskerne. I det ene værelse boede
en løjtnant og hans oppasser, og i det lidt større værelse
boede 3-4 soldater. Det kunne skabe nogen uro, fordi sol
daterne festede på Alderslyst Skole, som de også havde
inddraget, og når festen var forbi, kom de syngende hjem
ud på natten. Men ellers var de boende soldater korrekte
og høflige over for de gamle."
De gamles Hjem i Alderslyst var en af de institutioner,
som Alderslyst var stolt ved at kunne "medbringe" som
"medgift" til Silkeborg ved indlemmelsen i 1941.
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Alderslyst
-Silkeborgs nordlige bydel
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Genvej over isen
lif A ld e r sly st.

Solvane oe frosne
kartofler
Fem m ænd m ødtes i november 1940 på
Alderslyst Kro for at drøfte m ulighederne for en andels
boligforening i Alderslyst. Arbejdernes Andelsboligfore
ning i Silkeborg var stiftet i september samme år, men i
Alderslyst ønskede man en selvstændig forening til at
varetage byggeriet nord for Langsø, selv om der var m in
dre end et halvt år til indlemmelsen. Hovedpersonerne i
initiativet var gamle kendinge, malermester Chr. Schmidt
Johansen og murerarbejdsm and Andreas Mortensen. De
to havde kendt hinanden længe blandt andet fra arbejds
løshedsarbejdet i 1930'erne og i Socialdemokratiet i
Alderslyst. Som personer var de vidt forskellige, Chr.
Schmidt Johansen var optimisten og igangsætteren, mens
Andreas Mortensen var den solide og besindige.

Andelsboligtanken var oppe i tiden, og statsmagten
havde i 1938 givet et godt lovgrundlag til andelsbyggeri
et, og i 1940 blev lånevilkårene endnu bedre. Pionerernes
ønske var først og fremmest en god og tidssvarende bolig
i en tid med stor bolignød, men mange af folkene bag det
kommende Arbejdernes Byggeforening kunne også se, at
byggeriet gav øget beskæftigelse. Murer V. Andersen
havde været medstifter af boligforeningen i Silkeborg, og
han tilbød at levere tegninger til et kommende byggeri.
Et tilbud man tog imod. Et udvalg blev nedsat, og den
17. januar 1941 blev Arbejdernes Byggeforening stiftet.
Starten var såmænd ikke overvældende, da kun 9 m ed
lemmer m ødte på den stiftende generalforsamling. Men
starten var taget til bydelens kom m ende største bygherre
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og toneangivende forening.
Den nye forening gik straks igang, og man fandt en
egnet byggegrund på Sølystvej til det første byggeri.
Allerede sidst i februar 1941 holdt man licitation på byg
geriet, og arbejdet var i fuld gang i løbet af foråret. Besty
relsen ønskede bevidst at bygge boliger til arbejderne i
smukke omgivelser, da m an mente, at de traditionelle
arbejderboliger alt for ofte blev gemt væk i usle og grim
me omgivelser. G runden på Sølystvej var ideel set i lyset
af dette ønske, og selv om nogle af villaejeme gjorde
vrøvl, så blev byggeriet en realitet. Man undgik selvføl
gelig ikke problemer, f.eks. krævede m yndighederne en
lavere bygning, og m an indgik et kompromis. Krigsti
dens materialemangel fik også betydning for byggeriet.
Man var også tæt på en prekær skandale i forbindelse
med det første byggeri, da arkitekt Aaboe Christensen
truede med sagsanlæg mod foreningen for at bruge
m urer Andersens tegninger til byggeriet. Arkitekten
m ente nemlig, at m ureren havde hentet vel megen inspi
ration fra arkitektens tegninger fra andelsbyggeriet på
Frederiksberggade. Parterne indgik et forlig, der betød, at
byggeforeningen betalte m urer Andersen ud af byggeriet,
og Aaboe Christensen overtog arkitektarbejdet.
Den første afdeling, Solvang, på Sølystvej blev hurtigt
efterfulgt af endnu en blok på Højvangen (idag Lollandsgade), og afdeling 2 fik navnet Nørrevang. De mange
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boligsøgende øjnede en mulighed for en menneskevær
dig bolig ved det nye byggeri, og efterspørgslen var stor,
og den vedblev med at være nærm est umættelig de
næste årtier. To af de unge bestyrelsesmedlemmer i byg
geforeningen, Henry Nielsen og Carl Olsen kunne i okto
ber og december 1941 som nygifte med deres hustruer
flytte ind i de nye boliger. I stedet for at flytte i små kum 
merlige værelser eller bo hos forældre eller svigerforæl
dre, som mange nygifte var nødtvunget til, kunne disse
to andelshavere flytte ind i det m oderne byggeri. Nye
tider var indledt i Alderslyst. I mellemkrigstidens bolig
byggeri i bydelen havde især været to-familiehuse, men
det kunne ikke slå til længere. De nye tider krævede kar
rébyggeri. Solvang og Nørrevang havde til sammen 24
lejligheder.
Henry og Maren Nielsen flyttede ind i Solvang i okto
ber 1941, og Maren Nielsen (f.1912) beretter om den
første tid: "Det var en to-værelseslejlighed med køkken
og wc. En dejlig lejlighed og i kælderen havde vi to rum
til brændsel og til husholdning. Vi havde også fælles
vaskerum og tørrerum. I stuen stod lejlighedens eneste
kakkelovn, men der var et spjæld ind til soveværelset, så
vi kunne få lidt varme derind. Jeg havde gasblus i køkke
net, og vi kunne få varm t badevand på wc'et. Men ellers
fik vi først centralvarme i 1963, til den tid m åtte vi fyre i
kakkelovnen og undvære det varme vand i vandhanen.

M .vlkeInindler
Saren
"Shvrk"
Kfblettsen
fnl Salystvej.

Jeg husker, at Andreas Mortensen i begyndelsen var
inde på, at vi i fællesskab skulle anskaffe os en støvsuger,
men det ville jeg ikke være med til. Jeg ville have og fik
min egen støvsuger. Derimod havde vi i begyndelsen
fælles telefon i den midterste blok under trappen. Under
krigen var der gasrationering, og gang på gang gik gas
sen væk. Det skete selvfølgelig altid en søndag m iddag
m idt i tilberedningen. Min mand og jeg fik derfor instal
leret et gammeldags jernkomfur i kælderen. Det løb jo
ikke tør for gas. De tre andre familier i opgangen brugte
også komfuret, når vi var på arbejde eller ikke skulle bru 
ge det. Det kneb også med kød under besættelsen, men

mændene fik af og til fat på en gris ude på landet. De
kørte så ud på cykel efter den her gris, som kun lige var
delt i to stykker, og nærmest i nattens mulm og mørke
kom de og læssede grisen ind. Det foregik ikke helt efter
myndighedernes forskrifter. Når grisen var i hus begynd
te parteringen, og den blev nedsaltet i vores saltkar. Salt
karret var et ovalt trækar lavet af træstaver og med to
jernringe om. Til at begynde med havde vi selvfølgelig
ikke køleskab i køkkenet, men i spisekammeret var der et
spjæld, så det kunne gøres køligt. Mælk fik vi hos mælke
manden, der kørte rundt i Alderslyst på hestevogn. Vi
stillede flaskerne ud og puttede en seddel i én af dem
med vores bestilling, når vi så kom fra arbejde, havde vi
en ny forsyning mælk.
Jeg har nu snart boet i lejligheden i 50 år, og det har
været en dejlig lejlighed. Jeg stam mer selv fra en gård
ved Svostrup, men jeg har aldrig følt det mærkeligt at bo
så tæt på mine naboer. Det har jeg faktisk aldrig tænkt på.
Vi har haft så meget med vores naboer at gøre, som vi
selv har ønsket d e t/'
Arbejdernes Byggeforenings bestyrelse boede i Solvang
og Nørrevang, og Chr. Schmidt Johansen havde maler
værksted i Solvang. Foreningen havde de første år kontor i
kælderen i Solvang, indtil man flyttede op i Færgegården.
De hårde isvintre i 1940'em e var en barsk oplevelse
også for de nye andelshavere i Alderslyst. Evald og Erna
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Sørensen flyttede ind i Nørrevang i december 1941, og de
husker fra den tid: "Vi flyttede ind, endnu før der var helt
tørt. Vi var nemlig i bolignød. Vi boede nede i en kælder
en hård vinter på Ansvej i noget uhum sk noget. Så vi
flyttede ind, ligeså snart vi havde tilladelse til det, og vi
fyrede i kaminen, så fugten drev. Der hang lange istapper
ude i køkkenet. Vi havde kun den ene kakkelovn, og vi
frøs. Kartoflerne havde vi inde under divanen, for at de
ikke skulle fryse. Og vi havde et spa?dbarn og én på et år,
så det var ikke særlig rart. Alligevel var det en forbedring
i forhold til det, vi var vant til. Vi fyrede meget med træ.
Når jeg kom hjem fra arbejde, skulle jeg i skoven for at
samle træ, også lørdag og søndag. Vi måtte godt samle
brænde ude i skoven, men vi m åtte ikke have økse og
save med. Det havde jeg nu alligevel, det er klart. Og så
gik jeg inde mellem granerne, og når jeg fandt en udgået
gran - og det kunne jeg let se - fældede jeg den og kviste
de af, og så var det ellers tre stam m er på hver side af cyk
len fastgjort med et reb, hvorefter jeg trak cyklen hjem.
Derhjemme kom der gang i saven. I de isvintre var det
barskt al komme ned i det kolde vaskehus med gruekedlen. Dengang vi kom ”op” på kun 20 graders frost, syntes
vi, det var til at klare.
Vi kom fra små forhold i 1941, og vi flyttede ind i en for os at se dengang - imponerende stor lejlighed. Nu er
vi flyttet ind i en to-en-halvværelseslejlighed i samme
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Lollandsgade tned afdeling 2, "Narrevang" og gavlen af "Solvang" pd Sølystvej.

blok. Der er sket meget i de år, og vi synes, vi har mistet
meget. Vi har mistet mælkem anden og "skrighalsen",
som vi kaldte grønthandleren. Han råbte og skreg, når
han kom gennem gaderne. M ælkemanden kom med hes
tevogn, og vi mødtes derude og snakkede. Når han kom,
skulle knægtene ud og samle hestepærer til blomsterne.
Gården var dengang fuld af børn. De byggede huler.
På et tidspunkt ville nogle anlægge have, men vi og de
andre med børn sagde nej. Der var atmosfære, og os der
flyttede ind i begyndelsen, var nogenlunde jævnaldren
de, så vi hang ud af vinduerne og snakkede eller mødtes i
gården."

Arbejdernes Byggeforening begyndte småt, men byg
ge-initiativerne kom resolut, og de kom m ende år bygge
de foreningen flere steder i Alderslyst og Lysbro: Vester
vang (1942), Borgergade og Herholtsvej (1942), Møllevan
gen (1943) og Søgården (1943). Byggeforeningen ønskede
bevidst at sprede byggeriet og variere det. Allerede tid
ligt i 1941 havde man besluttet sig for et storstilet villa
byggeri nær den gamle Vintersdal på Kærshøj, et byggeri
der fuldførtes i 1942.
Arbejdernes Byggeforenings første byggeri, "Solvang" yd Sølystvej.

Spejlæg og stegt flæsk i
en panservogn
Rationering, brændselsmangel, svigtende gasforsy
ning, isvintre, mørklægning, erstatningskaffe og en utro
lig besværlig hverdag var karakteristisk for danskerne
under den tyske besættelse 1940-45.
Ufrihed, de mange tyske soldater og den anspændte
atmosfære gjorde også tiden utryg. Danskerne tilpassede
sig i vid udstrækning, og hverdagens gøremål og proble
mer blev løst. For en ung knægt på 8-9 år var der også
mange spændende ting at undersøge. Henning Lund
(f. 1932) fortæller nogle træk fra de første besættelsesår:
"Det var for spændende til at lade være med at under
søge. Jeg husker tydeligt den 10. april 1940 om morge
nen, da vi kom i skole klokken 8. Hele skolen var fuld af
tyske soldater og vogne, og i frk. Jensens lille skolegård
var en mængde motorcykler og unge soldater. Soldaterne
gjorde os ingenting, de var vel nærm est i godt hum ør og
interesseret i, hvor de nu var kommet hen. Jeg blev sendt
hen efter mælk og wienerbrød af én af de unge soldater,
og som belønning fik jeg en cigaret. Så jeg sad bag på en
stor BMW-motorcykel og røg og havde det storartet, indtil
jeg pludselig fik øjenkontakt med frk. Jensen, som diskret
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gevær og rettede piben mod mit bryst og kommanderede
mig til at stå stille. Han var vild i blikket, jeg var ræd, og
jeg var sikker på, at han ville skyde mig, så jeg tænkte
kun på flugt, men geværet blev blot presset endnu hårde
re ind i brystet på mig. Jeg måtte blive. Lidt efter kom en
underofficer og nogle soldater ud af skolen, og de løb fra
træ til træ, fordi de troede, at vagten havde problemer.
Heldigvis kendte jeg underofficeren, og han rejste mig op
og kom manderede soldaten til at stå ret. Officeren tog sig
af mig, tørrede mit ansigt og fulgte mig hjemad. På hjem
turen gjorde vi holdt, også for at få blodet til at stoppe, og
her forklarede underofficeren mig, at jeg havde været i
virkelige vanskeligheder, for vagtsoldaten og de andre
var lige kommet fra Rusland, og de var nervøse og
aggressive, og i Rusland var børn frihedskæmpere, og
tyskerne skød børn derovre. Hvis jeg havde løbet, var jeg
blevet skudt. Jeg måtte endelig ikke drive gæk på nogen
måde med soldater, der lige var kommet fra østfronten/'

76

Kærshø) børnerige "Venezuela"
Alderslyst bredte sig mod vest. Hvor der tidligere
havde været bar mark, kunne man nu på lune sommeraf
tener høre den smældende lyd af sjippende børn, og nede
fra søen løftede badelyde sig i den klare luft helt op mod
skoven.
Det var Kærshøjkvarteret, der var kommet med sine
store børneflokke. Arealerne blev bebygget fra 1942, da
Arbejdernes Byggeforening opførte først 20 parcelhuse
og 16 rækkehuse. Senere fulgte syv to-familiehuse, og i
1946 blev der igen bygget én-familiehuse på Kærshøj.
Hvor husene blev bygget, havde der hidtil kun været
m ark ned til Sølystvej og Silkeborg Langsø. Et ægte
nybyggerkvarter opstod.
Med skoven i ryggen og masser af friarealer ned til
søen blev kvarteret et paradis for børnene, indtil der blev
udstykket til privat bebyggelse, og såvel udsigten som
legearealerne forsvandt.
Kærshøjkvarteret blev et selvstændigt lille samfund
med egne nærbutik og med en masse liv, takket være de
mange børn. Det normale var fem til syv børn pr. familie.

Der var masser af legeplads mellem Kærshøjhusene
og søen. 1ter er en flok børn fra flere familier
fotograferel. sidst i 40 erne.
Bagerst fra venstre: Ib, G udm und, Arne og John.
I midlen Sonja, Leif, Grete, Inger og A nna,
og forrest Børge og Sonny. John Bjørnholt blev
senere fodboldhelt på S IF s mesterrækkehold,
og Børge M adsen, med seler, blev mangeårig
formand for FIK i Silkeborg.

Familien Jespersen var blandt de første beboere på
Kærshøjvej, og Marie Jespersen husker om de tidlige år
med kakkelovn, før der kom centralvarme og dermed
også varm t vand:
"I-Iusene blev beboet med det samme. Der var nogle,
der flyttede ind så tidligt, at de så at sige gik rundt på de
løse gulvbrædder. Husene var beregnet for børnerige
familier, men vi havde nu kun et børneværelse, så med
syv børn gav det jo soveværelse over hele huset. De
første år fyrede vi med koks i kakkelovnen, det var et
værre svineri, og det var svært at holde varm en de første,
strenge vintre. M anden gik ind på gasværket, hvor de

kørte koks ud fra, for her kunne man få lov til at sortere
affaldet og tage noget spildt koks med hjem. Men der var
rift om det, nogle m ødte op, endnu før de var begyndt at
køre ud, for at få en lille slat med hjem. Vi supplerede med
træ og tørv, og under krigen var der brunkul. De kunne
godt give varmen, men de lugtede noget. Der var heller
ingen gas, for rørene var ikke kommet herud, så vi havde
et komfur den første tid. Efter krigen kom der dog gasrør
ned i gaden. Det var en lettelse, da vi fik oliefyr og radia
torer, og da vi fik gas med små ovne og gasapparater".
Kærshøjkvarteret var lige fra starten først og fremmest
et arbejderkvarter. Børnene havde altid legekammerater,
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Kærshøjkvarterel blomstrer op midt i 40 ernes bolignød,
og mens håndværkerne arbejder e't sted, blafrer vasketøjet
allerede et andet sted. I tilbygningen til huset, hvor
murerne ses i arbejde, kom kvarterets
første købmandsbutik.

de behøvede bare at gå uden for døren, så var der nogle at
lege med. På m arken ned mod søen byggede de nogle
vældige huleanlæg, jorden var sandet og let at grave i,
og så kunne der stives af med brædder. Lidt tunnelbyg
geri mellem hulerne blev det også til, og det var vel i vir
keligheden ikke ufarligt. Nogle større samm enstyrtnings
ulykker skete der dog ikke.
Neden for Kærshøjkvarteret blev der badet om som 
meren, hvor der var badeanstalt. Forekomsten af kolibak
terier fik dog efterhånden gjort badningen fra dette sted
helt forbudt, og børnene måtte enten bade fra "Elefantba
det" på den anden side af Kærsgårdsbroen, eller de m åtte
tage over til Vestre Søbad. "Elefantbadet" havde fået sit
navn, fordi det var her, cirkus badede elefanterne, når de
gæstede byen.
Om vinteren blev der løbet på skøjter på søen. Det
kunne gå i de strenge vintre, når isen var tyk og sikker.
Men om foråret, når den begyndte at give sig, blev det
mere farligt. En vinter skete der en tragisk ulykke, der
rystede hele Alderslyst, men udover denne ulykke var
det bemærkelsesværdigt, så godt kvarterets omkring 100
børn klarede naboskabet til søen.
Sonny Jespersen, der er født i 1943, var barn på Kærs
hø jvej:
"Vi gravede forte med underjordiske gange så store
som i cowboyfilmene, og de var meget praktiske, når vi
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havde været på æblerov. Hvis nogen løb efter os, skyndte
vi os ned i det nærmeste hul, og det kan nok være, forføl
gerne blev forbløffede, når vi dukkede op af et hul mange
meter væk. Jeg kan huske en gang min bror og hans kam
merat en nat skulle vogte et træ med pærer. Jeg ved ikke,
om de havde fået penge for det, men næste morgen var
pærerne i hvert fald alligevel væk, det var de satans
knægte, der selv havde taget dem".
Børnene var overalt, og kældervinduerne var næsten
altid i stykker, for der var mange løbske bolde. Egentlig
hærværk kunne der også godt følge med i ny og næ, men
det var nu begrænset. Kærshøj-husene fik efterhånden
følgeskab af flere huse, da friarealerne ned mod søen blev
udstykket.

Nogle af beboerne brummede noget over denne udvik
ling, for nu forsvandt den fine udsigt. De mente, de hav
de løfte om, at disse arealer ikke ville blive bebygget,
men der var ikke noget skrevet ned, og husene kom.
En vinter havde nogle af de større børn set sig gale på
én af de nye beboere. Der var blevet skrevet nazisvin
uden for hans hus, og der blev lavet en gigantisk, meter
høj snebold. Lidt af en bedrift i virkeligheden, for da den
blev bakset hen til m andens indkørsel og fik frit løb ned
mod garagen, fik den lavinens kraft og splintrede porten.
Da måtte politiet ud og snakke lidt med nogle af børnene.
Jo, Kærshøjsbømene kunne godt finde på narre
streger, også dem, der gik over stregen. Hvad det angår,
var de nok hverken værre eller bedre end alle andre børn,
selv om nogle havde en anden opfattelse.
Kærshøjkvarteret blev i en del år i folkemunde, i hvert

fald inde i Silkeborg, kaldt "Venezuela", og det var nok
ikke ment som nogen kompliment.
Én af datidens drenge fra kvarteret, Erik Lcth, husker
en episode, der siger en del om, hvad folk på den tid sag
de og måske også troede:
"Jeg havde været i biografen inde i Silkeborg, og det
var blevet mørkt, da jeg skulle hjem. Jeg havde ingen lyg
te på cyklen og blev standset af en betjent. Han spurgte
mig, hvor jeg kom fra, og da jeg sagde Kærshøj, sagde
han til de omkringstående, at så var der ikke noget at stil
le op med mig: "De knægte derovre fra kan man ikke
gøre noget for". Henvendt til mig spurgte han, om jeg
ville have nogle øretæver eller en bøde. Jeg ville selvføl
gelig helst have øretæver, for jeg skulle ikke have noget
af at komme hjem med en bøde. Jeg fik dog lov til at gå
med cyklen uden at få nogen på hovedet først".

Kærshøj var Alderslysts
forpost mod vest, bygget på
den bare mark. H er set fra
søsiden med søbadet
i forgrunden.
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M ed skoven i ryggen og soen for fadderne:
Kærsbojkvar teret var et paradis for de store
børneflokke fra 1940 ente Pg fremefter.

Konkurrence
på Valborgblus
Beboerne i Kærshøjkvarteret i 40'erne var unge børne
familier, og der var naturligvis behov for forretninger.
M ælkemanden kørte rundt til husene fra mælkeudsalget
på Sølystvej, hvor der også var købmand. På hjørnet af
Kærshøjvej og Højtoftevej kom der ligeledes en
købmandsforretning, hvor som oftest konen kørte rundt
med varer på budcykel. Senere kom forretningerne i Ring
gården og på Nytorv til.
Familierne var i høj grad selvforsynende. De dyrkede
grøntsager i haven, og mange havde høns, selv om det egentlig ikke var tilladt. Et enkelt sted stod der også en
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hest, og Kærshøjkvarteret var på flere m åder overgangen
mellem land og bymæssig bebyggelse.
I det unge kvarter kunne der opstå spændinger, og bør
nene tørnede gang på gang sammen. Undtagen når de
skulle udkæm pe gadekampe med børnene fra Ring
gården, Nyvangen eller barakkerne, så holdt de sammen.
Når der skulle være Sankthansbål eller Valborgblus, var
der konkurrence om, hvem der kunne lave det største bål
på marken. Resultatet blev nogle enormt store bål, og kun
ne én af drengene fra den ene ende af gaden komme til at
futte bålet fra den anden ende af gaden af før tiden, så var

han dagens helt. Så der m åtte undertiden holdes vagt, for
at "fjenden" ikke skulle bræ nde bålet af i utide.
Gadekampene var et kapitel for sig selv. I 50'eme blev
der udkæm pet en hel del drabelige slag med jernkæder,
sten og stenslynger. Og undertiden måtte børnene fra
Kærshøjkvarteret gå en stor omvej for ikke at falde i fjen
dens kløer, hvis de skulle handle for forældrene eller gå
alene hjem fra skole. Det samme var naturligvis tilfældet
for børnene fra de andre kvarterer.
Oppe bag ved i skoven kunne børnene fra Kærshøj
kvarteret få meget tid til at gå med at rode efter ting og
sager og lege ved bækken. Men hvis knægtene fra barak
kerne så dukkede op, var det med at komme væk.
Under krigen var der undertiden skydeøvelser, hvor
Ringgården få år senere blev bygget, og tyskerne kom en
kelte gange helt ned til Kærshøjvej med skydeøvelse om
kring husene og ned i kælderhalsene.
Efterhånden begyndte der at komme beboerfester,
hvor gaden blev spærret af, og hvor man gik sammen om
at leje et stort telt. Det gik en del år, men efterhånden
ebbede det ud, der var for mange, der ikke ville være med.
I haverne stod grønkålene på parade, og fra snorene
sm ældede vasketøjet. Søndag eftermiddag blev der druk
ket eftermiddagskaffe på de små plæner, og børnene cyk
lede i flokke ud til Vestre Søbad, efter forbuddet mod

Blandt de første beboere pd
Kxrshøjvej var lygtetxnder
lespersen, der hver a f len i
skumringen cyklede rundt og
tændte gaslygterne od Viborgbroen og i dele af Silkeborg.
Her er han fotograferet (num
mer to fra højre) sammen med
familie og venner en sommer
søndag i 1947 pd marken ved
Kærshøjvej.

badning i Langsøen. Om vinteren drønede de store kælke
med op til otte mand på ned ad bakkerne, blandt andet
blev der kælket der, hvor Faistersgade nu går. Det blev
nogle lange kælketure, og vejen tilbage med kælkene var
lang og besværlig, men det var um agen værd.
Kærshøjkvarteret var Alderslysts forpost mod vest
med huse bygget for børnerige familier.
Et levende kvarter. Børnenes kvarter. Men som det gik
så mange steder, forstummede legen. Børnene flyttede
hjemmefra, og der blev stille mellem husene.
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Alderslyst 1943.
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Alderslyst. Bemærk den øde beliggende kirke med de mange kolonihaver bagved.

Færgegården - det
første storbyggeri
Arbejdernes Byggeforening havde på to år bygget 159
lejligheder og et par forretninger, men bolignøden var på
trods af denne indsats fortsat stor. Byggeforeningen havde

hidtil spredt sit byggeri i Alderslyst og Lysbro i mindre
afdelinger, men i 1943 tog m an initiativ til Silkeborgs
hidtil største boligbyggeri: Færgegården ved den tidligere
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Færgegdrden med de mauve
børn og den store legeplads.

imprægneringsanstalt på Færgebakken. Færgegården
blev et storbyggeri med 142 lejligheder, tre butikker og et
børnedaghjem, "Færgely".
Byggeriet stod over for besættelsestidens store materi
alemangel, og bestyrelsen valgte derfor at tilbyde arbej
det "under hånden" til håndværksmestre, man i forvejen
kendte, og som man havde tillid til, samt som man regne
de m ed kunne skaffe de fornødne materialer. Den m ang
lende licitation på det store byggeri skabte utilfredshed
hos flere håndværksm estre og byrådspolitikere, og der
opstod nogen polemik herom.
Byrådet vedtog i sommeren 1943 med et meget
snævert flertal at godkende byggeriet uden licitation, dog
med den udtrykkelige betingelse, at byggeforeningens
fremtidige arbejde skulle udbydes i licitation.
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Grundstenen til Færgegården blev lagt den 6. oktober
1943, og i den anledning udtalte borgmester Aaboe
Sørensen: "Lad da hele bygningskomplekset stå som et
minde om vor tids interesse for at skaffe de vanskeligt stil
lede i en besværlig tid et godt hjem på rimelige vilkår."
Færgegården fremstod - trods materialemangelen som et m oderne byggeri med centralvarme, håndvaske
på toiletterne, nedstyrtningsskakt og fælles elektrisk
vaskeri. Dog måtte man undlade at indføre varm t vand i
lejlighederne.
Byggeriet af Færgegården tog noget længere tid end
beregnet, og flere gange måtte man sende repræsentanter
til København for at få de fornødne materialer f.eks. til
gulvbræ dder og radiatorer. G unner Sørensen var flere
gange i København i forbindelse med byggeriet, og en gang

så han ved Vølund, at der lå en bunke gamle støbejerns
radiatorer. Det stam m ede fra et hospital, hvor Vølund
havde skiftet alle radiatorerne ud. G unner Sørensen
spurgte, om de gamle radiatorer var til salg og til hvilken
pris. Svaret var, at han kunne få dem til gammel jerns
pris. Han ringede til Skou, der stod for den del af Færge
gården, og han ønskede straks at købe dem, for ellers var
det ikke godt at vide, hvornår han kunne få radiatorer og
derm ed afslutte sin del af byggeriet.
Trods alt lykkedes det i løbet af 1945 og frem til
I. april 1946 at få hele Færgegården først opført og siden
udlejet, og det nye samfund kunne begynde sin hverdag.
De to nye bestyrelsesmedlemmer fra Færgegården
udtalte, at det nye samfund kunne blive det ideelle, fordi
det havde alt: butikker med de vigtigste livsfomødenheder,
stor legeplads, anlæg og et børnedaghjem.

Fra lysudsntykningen ved aftenst ide under Færgegårdens regal ta.
På taget slår i lys bogstaverne “A B A S ", sotn står for
“Arbejdernes Byggeforening Alderslysl-Silkeborg

Lys i lygten og
kapkørsel pa frehjulere
Færgegården blev et samfund for sig med mange
unge familier og en utrolig masse børn. I efterkrigstidens
m angelsam fund, f.eks. m ed kraftige restriktioner på gas
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Kapløb på trehjuler i Færgegården

søgte familierne at klare sig individuelt og i fællesskab.
Mange husm ødre fik installeret et lille brændselskom
fur i køkkenet, og et tyndt rør op til køkkenvinduet vir
kede som skorsten. Ved det store centralfyr indrettede
man et fælleskøkken til beboerne. Man lærte at klare sig i
de knappe tider.
1 1951 blev der ved centralfyret indrettet fælles vaske
rum, hvor beboerne kunne få et dejligt varm t bad. M ænd
og kvinder fik hver deres dage til badningen, og kun søn
dag var lukket for badende beboere. Færgegården fik
først varm t vand indlagt i 1960'erne.
Børnene satte selvfølgelig deres store præg på Færge
gården. De havde den store legeplads i gården, og ellers
legede de overalt - både på "lovlige" og "ulovlige" steder.
Adskillige gange påtales det, at børnene cykler på forto
vet eller leger på trappen. En vinter blev der overrislet, så
børnene kunne løbe på skøjter, og det tiltrak også børn
andre steder fra. For de bekymrede forældre var det selv
følgelig rart, her var ingen fare for, at deres afkom kunne
gå gennem isen, de kunne højest få nogle blå m ærker og
en øm bagdel af løjerne på Færgegårdens skøjtebane.
Børnene var også hovedpersonerne i Færgegårdens
årlige store begivenhed: Børneregattaen. Bømeregattaen
var hele det lille samfunds fest m ed arrangementer for
børnene om efterm iddagen og asfaltbal for de voksne om
aftenen og natten. Festerne tog efterhånden helt utrolige
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dimensioner m ed fællessang, børnekonkurrencer, vogn
optog, fakkeltog, dans og en utrolig udsmykning m ed lys
i hele bebyggelsen om aftenen. I mange år holdt pastor
Johnsen båltalen.
Børnene blev inddelt i aldersgrupper, og de konkurre
rede i løb, æggevæddeløb og cykelringridning. De m ind
ste børn havde kapkørsel m ed trehjulet cykel. Afdelingen
bød på is og sodavand, og eftermiddagen fløj af sted for
de kåde børn. Hen på aftenen søgte forældrene at få put
tet de små, så de selv kunne komme ned på asfalten og få
sig en svingom til grammofonmusik. Og i den varme
somm ernat kunne klokken blive mange, inden de sidste
kom i seng, og mange af hjemmene havde "åbent hus"
for de opstemte mennesker.
Børneregattaen var kendt ud over det ganske Silkeborg,

/ fr , g /.n /e og fest

i l\ vr$ e $ M e n .
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og mange slog et smut forbi for at opleve eller deltage i
lebenet. I de bedste år var mere end en snes beboere med
til at arrangere festerne. Heinrich Boock erindrer:
"Vi var lidt elektrikere og montører i udvalget, og vi
lavede i løbet af året et par tusind lamper. I to hold sad vi
i lejlighederne og m onterede på samlebånd. Damerne
samlede fatningerne, så de var klar, og så kom vi med
ledningerne og satte i. Der blev lavet en snes kæder med
14 lam per i hver, og derudover en masse kæder med 12 i
hver til udsmykning af altanerne. Der var også mange,
der brugte de papirlamper, de havde reddet sig til den
store regatta. Efterhånden kom der flere og flere, både
inde fra Silkeborg og fra oplandet, for at deltage. Og når
først børnene var lagt i seng, gik det løs med asfaltbal for
de voksne og med festfyrværkeri ved midnat. Ideen med
belysningen var, at det skulle være diskret belysning, illu
mination. Det skulle være en smuk fest".
Festerne startede i 40'erne og fortsatte til langt ind i
50'eme. Men efterhånden ebbede det ud. E)er var for få, der
ville gøre en aktiv indsats, og et festligt kapitel sluttede.
De nye tider kom også til Færgegården i form af et
fjernsyn. Slagter Jørgensen var en af de første som fik
fjernsyn først i 1950'erne. Sønnen Poul mente, at de andre
børn også burde nyde godt heraf, så han skrev en seddel
og satte den i sovekam m ervinduet ud mod gården:
"Fjernsyn i dag klokken 5". Og så troppede Færgegård-
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Lyshav

fest i Færgegdrden.

ens børn op i lejligheden i så stort et antal, at familien Jør
gensen m ed hjælp fra overboen måtte flytte stuemøbler
ne sammen, så børnene kunne sidde på gulvet. Der kun
ne godt være helt op til 100 børn på én gang i lejligheden,
når først fjernsynet var tændt.

Færgely og havregrød
Børnepasning var også et problem, som byggeforenin
gen måtte tage stilling til. Mænd og kvinder arbejdede nu
ude, og nogle m åtte passe børnene imens. I forbindelse
med Færgegården besluttede man derfor at købe den tid
ligere bestyrerbolig til imprægneringsanstalten til et
"børnehjem" - eller børnedaghjem - datidens udtryk for
vor tids børnehaver. Ejeren var villig til at sælge villaen
billigere på grund af dens kommende formål som børne

have. Børnehaven "Færgely" blev indrettet i stueetagen,
mens der blev indrettet bestyrerindebolig og pigekamre
på 1. sal. 1 stueetagen var også indrettet køkken, hvorfra
m aden til de mange små m unde blev lavet. "Færgely"
var normeret til 27 børn, men det slog slet ikke til. Det
normale børneantal var snarere omkring de 40 børn.
Færgely husede i stuen børnehaven til de 27 børn og
ovenpå var tre værelser til personalet. Bestyrerinden hav
de det største værelse, den uddannede assistent havde
det næststørste værelse, og kokkepigen boede på et lille
smalt værelse. Rengøringsdamen boede i byen.
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Færgely i optog ved børnehjælpsdageti-

Frk. Bodil Nielsen kom til Færgely i 1956 som bestyre
rinde, og hun beretter om hverdagen på Færgely i slut
ningen af 1950'erne: "Vi havde åbent fra kl. 6.15 til 17
m andag til fredag og om lørdagen til klokken 14, så
arbejdsdagen var lang, faktisk henved 11 timer. Når bør
nene kom, fik de m orgenm ad ofte i form af havregrød, og
til m iddag fik de varm mad. Børnene sad ved to lange
borde, og vi kom ind med m aden i en stor gryde, og jeg
husker, at vi var så bange for at falde, da der var et grimt
hul i linoleumsgulvet.
N år børnene havde spist, blev de alle lagt hen for at
sove eller hvile, og de voksne spiste og fik ellers tiden til
at gå med at holde de ældste af børnene i ro og reparere
f.eks. håndklæder, lagner og den slags. N år børnene kom
op, fik de en eftermiddagsmad.
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Den varme m ad til børnene var også en sikring af, at
de faktisk fik et ordentligt måltid om dagen. Men tiderne
ændrede sig, og den varme mad blev afløst af m adpak
ker, som børnene selv skulle have med.
Børnehaven havde selvfølgelig en legeplads, og ellers
var der mange forskellige aktiviteter, f.eks. prikkede vi
figurer ud af glanspapir med prikkenål, lavede geometri
ske figurer med tændstikker og "tegnede" med flækkede
gule ærter. Derudover tegnede, malede og syede vi ofte.
Når jeg påtalte over for bestyrelsen, at vi var for lidt per
sonale, fik jeg det råd, at jeg kunne bare gå ture m ed bør
nene, så var de lette at overskue. Så vi gik mange ture,
hvor børnene havde en snor mellem sig, som de holdt
ved. Mange år senere, omkring 1970, fik vi fjernsyn lidt på
samme vis, som "aflastning" i stedet for mere personale.

Fjernsynet var godt nok, og børnene nød at se børneti
me om formiddagen.
Arbejdet med børnene tog al vor tid, og når børnene
var sendt hjem, spiste personalet mad sam m en og vaske
de op. På en m åde havde vi aldrig rigtig fri, og det kunne
jo heller ikke undgås, at vi drøftede f.eks. næste dags pro
gram. Ved juletid gik vi efter aftenopvasken ned igen for
at pynte op. Det er svært at se, at m an på nogen måde
kunne have m and og børn med sådant et arbejde.
Der var selvfølgelig nogle traditioner i løbet af året. To
gange om året var der børneundersøgelser, til jul gik per
sonalet og børnene rundt og solgte hæftet "Børnehavejul" til kvarterets beboere, vi sang for de gamle på Kejlstruplund til jul, og vi deltog i børnehjælpsdagene og så
videre. Vi havde ingen pedel tilknyttet, men vi kunne
trække på pedellen i Færgegården.
Forældrene betalte hver uge til os, og jeg har da også
om aftenen cyklet rundt for at kræve m anglende betaling
ind. Det var ikke altid, man blev m odtaget lige venligt så.
Jeg har aldrig været missionsk, og børnehaven var
bestemt ikke religiøst præget, men vi sang da til bords
hver dag, og jeg kan endnu huske teksten: "Nogle har
mad og kan ikke spise/andre kan spise men har ingen
m a d / jeg takker dig G u d / jeg er så g la d / for jeg kan spi
s e / og jeg har m ad". Den skik fortsatte helt op til
omkring 1970.

Det var hårdt med den lange arbejdstid og så at bo
samme sted. Hvis jeg var syg, så blev jeg alligevel vækket
kl. 6, og der var jo ingen ro. Derfor flyttede jeg også for
mig selv i 1967."
Else Sørensen afløste Bodil Nielsen som leder i 1984,
og Færgely er en moderne børnehave, der ønsker at bevare
kontakten til fortiden og fastholde en række traditioner.

Kommende sam fundssi øtter i dyb koncentration i Færgety,
mens far og mor er på arbejde.
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Færgevej 1945

Sportsvej 1945

Enghavevej 1945
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Sjællandsgade 1945

M ol leda nisgade 1945

Ravnhol tsvej 1945
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Hjørnet af Borgergade og
Baltevej 1945.

Sandvejen 1945

Giddbergsgade 1945
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Arbejdernes Byggeforenings bestyrelse
1948 med de to medstiftere
Chr. Schmidt Johansen (nr.2 fra venstre
i bagerste række) og Andreas M orten
sen (siddende i midten).

Sunde slægter
Arbejdernes Byggeforening var startet i det små, men
på bare fem år havde den opført godt 300 lejligheder for
delt på 10 afdelinger. Den kolossale udvikling nødven
diggjorde en opdeling, således at de enkelte afdelinger
selv nedsatte et udvalg til at varetage deres nære proble
m er f.eks. nyanskaffelser, naboklager, fester og meget
andet. Afdelingsudvalgene udgjorde foreningens repræs
entantskab, som kunne sætte nyt byggeri i gang. General
forsamlingen var fortsat foreningens øverste m yndighed,
der valgte bestyrelsen.
Byggeforeningen havde de første små 10 år flere for

retningsførere, men først da Peter Fejerskov blev ansat i
1950, kom der ro og stabilitet på denne post.
Arbejdernes Byggeforenings opgave var at sikre boli
ger til mennesker, men man følte sig også som en del cif
den kooperative bevægelse, som fik et vældigt opsving i
1940'eme især i Silkeborg. 1 1945 deltog man således sam 
men med Arbejdernes Andelsboligforening i Silkeborg i
oprettelsen af et kooperativt arkitektkontor, og forenin
gen tegnede aktier i de mange nye kooperative håndvæ r
kerforretninger.
Byggemæssigt var der lidt stilstand efter Færgegården.
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Nyvangen under opførelse.

Der byggedes videre på Kærshøj, og m an var i fuld gang
med at planlægge byggeri på "trekanten" ved den tidli
gere gamle vandmølle, men her opstod der gang på gang
problemer. Det næste store byggeri blev Ringgården på
Nylandsvej, og m ed dette byggeri blev Kærshøjkvarteret
bundet sammen med det "gamle " Alderslyst.
Byggeforeningen blev Alderslysts toneangivende fore
ning, og de skiftende formænd var efter stifterne Schmidt
Johansen og Andreas Mortensen, Chr. Johansen (1948-52)
I.C. Pedersen (1953-65), Heinrich Boock (1965- 69), Børge
Buch (1969 -1984) og Kurt Brunk Hansen (1984 - ).
1. C. Pedersen gav udtryk for foreningens arbejde i
dette korte motto: ”Sundere Boliger - Sundere Slægter” og
derm ed mente han, at gode og menneskevenlige boliger
var en betingelse for, at familierne kunne trives og sikre
voksnes og børns livskvalitet. I. C. Pedersen afviser der
for den ofte gentagne kritik af foreningens byggeri, at det
var for luxusbetonet til ”almindelige mennesker". Det var
ikke kun de nulevende, men også fremtiden og de kom
m ende generationer det gjaldt.

Nyvangen
Bolignøden var tidens svøbe trods det store andels
byggeri. Silkeborg byråd slog derfor til i 1945, da et kon-
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sortium af håndværksmestre henvendte sig med ønsket
om at opføre 68 ejerboliger på Nylandsvej. Kommunen
stillede arealet til rådighed og finansierede byggeriet
Nyvangen.
Nyvangen var et billigt byggeri beregnet til alm indeli
ge menneskers økonomi. Rækkehuskvarteret havde 8
blokke med ialt 68 lejligheder fordelt med 54 to-et-halvtværelseslejligheder og 14 to-værelseslejligheder med to
kamre. De små lejligheder var på 56 kvadratm eter og de
store var på 71 kvadratmeter, begge typer havde halv
kælder med udvendig nedgang. Husene blev opført med
rød, fuget m ur og eternittag. Alle værelserne havde ven
tilrammer, og i stuen var en rund træk-kakkelovn, der
kunne opvarm e 90 kvadratmeter. Yderdøren fik brevind
kast og ringeapparat.
Byggeriet blev fuldført i 1946 i den værste tid med
materialemangel, og i folkemunde fik det det lidet smi
grende navn "Neuengamme".

Fest i Ringgården.
Lamperne er hængt op
og børnene står i lang
kø til udlevering a fis.
Året er 1955.

Ringgården for
"vefnavere"
En sommerdag i 1947 blev første spadestik til et nyt
stort byggeri taget i Alderslyst. Arbejdernes Byggefore
ning gik i gang med byens hidtil største boligkarré, Ring
gården, der skulle have 142 lejligheder og et halvt hun
drede værelser. En kæm pe boligkarré, der skulle strække
sig omkring en stor firkantet plads, beliggende mellem
Nylandsvej og Plantagevej.
Blandt bygningsarbejderne var Ewald Sørensen, der

husker om udgravningsarbejdet:
'Tidligere, når vi skulle grave ud, foregik det med
hestevogn, men nu var der biler. Lastbilen bakkede ind,
så den stod perfekt, og så stod der to og læssede ved hver
side og én ved bagenden. Det var noget, vi tjente godt
ved. Akkorderne var jo lavet efter, at det skulle være be
sværligt, men vi skovlede i det rene sand. Så skovlene gik,
det var m ed at få tjent noget, og det lyder helt utroligt,
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Fing og fest og forventning,
børnegårdens sind fil børnefest i
Ringgården 1956.

men jeg var sommetider oppe på et overskud på fem kro
ner i timen* Det var meget, dengang".
Byggeriet skulle skaffe boliger, men mens det stod på,
skabte det mange arbejdspladser.
Kort ind i 1949 var de første lejligheder færdige. Silke
borg kom m une havde nem lig presset hårdt på for at få
lavet en enkelt opgang med lejligheder gjort færdig så
hurtigt som muligt.
Det skyldtes et ganske særligt problem: I Tværgade
skulle Silkeborg Bio bygges, og nogle gamle huse blev
revet ned. Men de familier, der hermed blev boligløse,
skulle jo genhuses, og der blev ført forhandlinger mellem
kom munen og byggeforeningen for at få fremskyndet
færdiggørelsen af en opgang i Ringgården. Et forhold,
der vidner om den eksisterende boligmangel.
Midt i marts flyttede de første familier ind i den fær
diggjorte del. Det var lejligheder ud mod Nylandsvej,
hvor der også skulle være forretninger i underetagen. De
øvrige fløje var slet ikke klar endnu, men de kommende
m åneder blev en opgang færdiggjort hver 14. dag, og i
løbet af 1949 blev det store byggeri færdigbygget.
Mange Alderslyst-borgere lagde aften turen omkring
det nye byggeri for at kigge på det.
Frede og Vera Nielsen var blandt de familier, der flyt
tede ind, og de husker en dag, de stod ude på altanen, og
folk kom forbi udenfor:
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"Vi hørte én sige: "Det er sgu godt gjort, at arbejderne
opfører sådanne boliger, for det er jo kun for velhavere".
Da vi flyttede ind, spurgte folk os, hvorfor vi ville give 98
kroner om m åneden, så kunne vi jo lige så godt købe et
hus. Det var også mange penge dengang, og huslejen steg
endda ret hurtigt til 114 kroner og senere til 118. Vi fik
en to-værelses med to kamre, og vi fik lov til at lægge det
ene kammer til stuen, så vi fik en lille spisestue".
Der var meget langt til fortidens snævre arbejderboliger.
Og der var nok mange, der mente, at Arbejdernes Bygge
forening havde opført boliger, som arbejderne ikke havde
råd til at bo i. For Ringgården fik ry for at være et fint
byggeri. Førsteklasses tæt på luksus.

Lejlighederne var lyse og en del større, end hvad der
var almindeligt, de havde centralvarme og varm t vand,
indbyggede skabe og bøgeparketgulve.
I badeværelserne blev der opsat fliser af plastik, og
sådan nogle havde man aldrig set i Silkeborg før.
Prisen var måske nok i overkanten af, hvad folk syntes,
de havde råd til at betale, men der var nu ikke noget besvær
med at leje de 142 lejligheder og de 7 butikker ud. Godt
fire millioner kroner kostede byggeriet, der var tegnet af
Dansk Arkitekt- og Ingeniørkontor af 1945.
Butikkerne betød, at de mange nye beboere kunne gøre
deres daglige indkøb tæt ved hjemmet:
Der blev lavet barber- og frisørforretning i form af en
dobbeltsalon for henholdsvis herrer og damer. Med røde
stole og spejlvægge og perm anentudstyr og det hele.
Der blev lavet trikotageforretning i datidens stil med
hylder og diske i egetræ og med glas omkring varerne.
Og der blev lavet slagterforretning med pålæg og kød
varer i marmorens og de hvide flisers verden.
En bagerbutik fik Ringgården også straks fra starten.
Bageren hed Jacob Sørensen, og han skrev faktisk historie.
Han fik nemlig elektrisk ovn og skulle altså ikke fyre op
med brændsel, som de øvrige bagere i Silkeborg stadig
skulle på det tidspunkt.
En femte forretning i Ringgården var købmandsforret
ningen. En stor og veludstyret forretning med ostekælder

og flaskekælder samt med en særlig tøndekælder, der hav
de forbindelse m ed gården bag forretningen.
De nævnte forretninger fik hurtigt følgeskab af en gart
nerforretning og en konfektureforretning. Men livet hand
ler ikke kun om mad og drikke og nødvendige dagligvare
butikker. Der skal også være tid til fornøjelser, og i kælde
ren under Ringgården blev der lavet to festsale med køk
ken. For børnefamilierne i Ringgården var det nok også
særdeles velkomment, at man i 1950 startede med at
opføre en skole på den anden side af Nylandsvej Uge over
for boligkomplekset.
Alderslyst havde nu to store boligkomplekser: Færge
gården og Ringgården. Og en vis konkurrence var der
naturligvis mellem de to store boligkomplekser. Blandt
andet m ødtes de i deres helt egne ”lokal-landskampe” i
fodbold.
De store børnefester i Færgegården bredte sig til Ring
gården, der i nogle år tog bolden op med store optog, kon
kurrencer og lys overalt.
Ringgården var et m oderne byggeri i et område, der
stadig var tæt på landet. Før skolen blev bygget overfor
boligkomplekset var der åbent, og når det rigtigt stormede,
kunne der lægge sig et lag sand i vinduerne, når sandstor
mene fra Balle fik det til at knase mellem beboernes tæ n
der. Men det tog kun få år, så var Ringgården pakket godt
ind, omgivet af skole og nye boligkvarterer.
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Lyse lejligheder i del nybyggede R ing
gården. Byggeriet blev betragtet som
førsteklasses, og huslejen var derefter:
98 kroner om måneden.

Ringgården under opførelse i 1949. På marken overfor blev der året efter startet endnu et stort byggeri, nemlig Nordre Skole.
Til venstre N yvangens karakteristiske rækkehuse.
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Børnegården var et
institutionernes flagskib
ved åbningen i 1950.
O g der kom gæster fra
store dele a f Jytland for
at studere fremtidens
børneinstitution.

Børnenes gård
Boliger er ikke nok. Børnene skal have udfoldelsesm u
ligheder, og de skal passes, når begge forældre arbejder.
Arbejdernes Byggeforening tog i stadig højere grad
hele familiens situation i betragtning ved de større byg
gerier i Alderslyst. Ikke m indst ved de større byggerier
som Færgegården og Ringgården.
Ved indgangen til 50'eme tog m an i Alderslyst i for
bindelse med byggeriet af Ringgården fat på det, der
skulle blive institutionernes flagskib, "Børnegården".

Institutionen skulle være ramme om vuggestue, bømedaghjem og fritidshjem.
Grundstenen blev lagt i november 1949. Byggeprisen
var sat til 274.000 kroner, og man havde regnet ud, at
forældrene skulle betale én krone om dagen for at få et
barn passet i børnehave eller vuggestue, og 60 øre pr.
barn i fritidshjem.
Halvandet år efter byggestart blev flaget hejst ved
Børnegården. August 1950 blev huset indviet, og det blev
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betegnet som landets mest m oderne børneinstitution. Da
havde Børnegården i realiteten været i gang et par m åne
der, og der havde den 22. marts samme år været basar for
at skaffe penge til inventar. På Alderslyst Kro var der
tombola, lykkehjul, lagkagebod og lotteri, og det gav et
overskud på 2300 kroner til den nye institution.
Et ægte folketingsmedlem beærede indvielsen i
august med sin tilstedeværelse. Det var Lars P. Jensen,
Socialdemokratiet, og han sagde blandt andet, at hvis
m an for 50 år siden havde forudsagt en situation, hvor
kvinder arbejder ved maskiner, på fabrikker og på kontorer
side om side m ed m ændene, så ville man spørge, hvem
der skulle passe børnene. Og ingen ville have troet, at de
skulle passes af andre i børnehaver og vuggestuer. Folke
tingsm anden sagde også, at som situationen var nu, kun
ne kvinderne ikke undværes på arbejdsmarkedet. Ja,
folketingsmanden kunne ligefrem forudse en situation,
hvor hvert bykvarter måtte have en institution som Bør
negården.
1 den nye institution var der plads til 25 spædbørn fra
14 dage til tre år. Der var både pusleborde og små badekar,
hvor professionelle hæ nder kunne pusle de små, mens
far og m or var på arbejde. Det var mageløst.
I børnehaven var der plads til 28 børn, og der var fra
starten 17 på venteliste. Her skulle børnene være fra tre til
syv år, og der var møbler, toiletter, osv., alt i mini-format.
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Vuggestuesmil
til ære for
fotografen.
Det kostede 1
krone om dagen
at ftl barnet pas
set de første dr.

Gæsterne nikkede til hinanden fyldte med beundring.
Ikke m indst når de kom ud på legepladsen, og der fandt
små huse, hvor børnene kunne lege far, mor og børn.
Fritidshjemmet havde plads til 43 børn mellem syv og
14 år. Også her var udstyret perfekt, der var endog en
radio, for børnene skulle naturligvis kunne høre børneti
me.
I vuggestuen var børnene på fuld kost, i børnehaven
fik de en varm ret, og i fritidshjemmet skulle de selv have
mad med, m en fik mælk til den. Meget apropos var Ring
gårdens gave ved indvielsen en madklokke i messing.
Børnegården var en stor institution fra starten, men
ikke stor nok, og der er blevet udvidet og moderniseret af
flere omgange. I 1965-66 blev fritidshjemmet udvidet og
godkendt til 60 børn, og kun om kring fem år senere kom
der endnu en udvidelse.

Et billede fra børnehavens
tidligste år. En vellykket
basar på Alderslyst K m
gjorde instilii tionen
velforsynet med møbler
fra starten.

I 1972 blev børnehaven udvidet m ed et rum fra fri
tidshjemmet, og m idt i 80'erne fik børnehaven ny garde
robe, og der blev lavet nyt køkken sam t moderniseret
toilet- og vaskefaciliteten
Også vuggestuen er af flere omgange blevet gjort
mere tidssvarende. I 60'erne blev der bygget en vinkel på
vuggestuen, og det skabte plads til ekstra grupperum .
1980 blev hele vuggestuen moderniseret m ed nye bade
værelser og toiletter, og i 1986 blev førstesalen inddraget,
så børnetallet kom op på 40.
I lele institutionen gik i 1976 fra at være selvejende til
al blive kommunal.
Børnegården blev fra starten betragtet som et forbille
de for, hvordan institutioner burde indrettes, og der kom

mange gæster fra nær og fjern.
I september 1951 udtrykte bestyrelsen i en lille folder
formålet således:
”Børnegårdens formål er at yde den udearbejdende
mor vor hjælp. At give barnet m ulighed for at udvikle
sine evner gennem leg og beskæftigelse. Barnets leg er
dets arbejde, og gennem god leg kan barnet udvikles til
et dygtigt, selvstændigt og sundt menneske. Børnene vil
gennem det lille samfund, det tilpasser sig i institutionen,
have lettere ved at tilpasse sig de voksnes samfund. Insti
tutionen kan og skal ikke erstatte hjemmet, men vi vil, så
vidt vi formår, søge at være hjemmet til støtte og vejled
ning. Velkommen til Børnegården".
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Pladsmangelen på Alderslyst
Skole var stor i 1940 erne.
H er er det præstegården på
Færgebakken, der lægger
lokale til undervisning af 1 .e.

Undervisning
i pedellens
soveværelse
Ingen steder kunne bydelens ri vende udvikling m æ r
kes så tydeligt som på Alderslyst Skole. I 1929 blev sko
len udvidet med en ny fløj, og det var tilstrækkeligt i en
del år. Men elevtallet steg stadig kraftigt, og i 40'erne gik
det helt galt.
Under besættelsen havde tyskerne inddraget skolen,
og eleverne blev i stedet undervist inde i Silkeborg, i m is
sionshuset, i præstegårdens konfirmandstue og i en gil
desal på Herholtsvej.
Tyskerne havde ikke været god ved skolen i Alders
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lyst, og deres tilstedeværelse kunne ses på de mærkeligste
måder. Således havde de brugt de store plancher med
menneskets skelet, muskelopbygning osv. til skydeøvelser.
Da de tyske soldater forlod skolen, blev den i stedet
brugt til flygtninge, og først i efteråret 1945 kunne elever
ne komme tilbage.
Elevtallet havde været omkring 300, da børnene m åtte
vige skolen for de tyske soldater, og allerede på det tids
punkt var der behov for udvidelse. En udvidelse, som
rent faktisk var på tegnebrædtet i 1940.

Skolen ved Borgergade havde fdel en n y fløj
i 1929, men det var langt fra nok, da børne
tallet nærmest eksploderede efter krigen.
Planerne om en ny skole tog form.

De første år efter krigen steg elevtallet så voldsomt, at
lærerne m åtte affinde sig med de mest utrolige forhold.
Loftsetagen blev inddraget. Faglokaler blev lavet om til
almindelige undervisningslokaler. Det nærliggende mis
sionshus blev inddraget, og det var først og fremmest de
små, der gik i skole i missionshus-salen. Der stod en
rund, høj kakkelovn, og hver m orgen kom pedellen over
fra skolen med tørv, så de kunne fyre i løbet af dagen. I
øvrigt var det ikke kun brændsel, pedellen kom over
med. Han gik også rundt med løn til lærerne, og så måtte
undervisningen lige indstilles et øjeblik, mens læreren fik
sine penge, og måske kvitterede ved at give en cigar.
Når det var dårligt vejr, kunne eleverne blive inde i
missionshuset i frikvarteret, men de måtte ikke lege der,
og var det tørvejr, skulle de op i skolegården. Når så det
ringede ind, stillede de op på to rækker og gik tilbage til
missionshuset.
Også præstegårdens konfirmationsstue blev inddra
get til undervisning, men alligevel var der uhyre trangt
på skolen. En af datidens lærere, Frede Nielsen, husker
de snævre forhold. Han kom som 27-årig til Alderslyst
Skole i november 1946:
"Man havde to 5. klasser, der var kommet op i nærhe
den af 40 elever hver. Derfor søgte skolen byrådet om at
få endnu en 5. klasse for at få de to klasser delt, og det fik
man tilladelse til i november. Jeg kom derfor til skolen for

at overtage en tredie 5. klasse, men problemet var at fin
de et lokale. Det endte med, at pedellens stue og sove
værelse blev lavet om til klasselokale. Der var en kakkel
ovn, der blev gloende varm, så vi havde en beskyttende
skærm om den, for at eleverne ikke skulle komme for tæt
på. I starten havde vi ikke nogle skoleborde, men vi fik
fat i nogle bukke, som der blev lagt plader over. Ved den
sad eleverne så i to lange rækker. På loftet blev der fun
det en gammel tavle og et bord, der skulle gøre det ud for
kateder".
Alle klasselokaler på skolen havde kakkelovn, og lo
kum merne var spande ude i gården. Der var ikke noget
lærerværelse, og lærerne måtte i de strenge vintre tage en
varm frakke på og gå ud i frikvarteret. Her måtte de gå
sig til varm en mellem de legende børn. En del lærerinder
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Skolebespisningen i efterkrigsårene
havde stor social betydning. H er er
der suppe i spandevis i skolens
gymnastiksal. Året er 1949.

valgte at blive inde i ét af klasselokalerne, og det var også
der, det foregik, når der var lærerrådsmøde.
Samtidig måtte skolen tage sig af nogle sociale for
hold. Der var skolebespisning med varm mad, og det
foregik i gymnastiksalen. M ange familier havde proble
mer m ed at skaffe brændsel nok i de hårde vintre, og på
Alderslyst Skole blev der indrettet varmestue, hvor ele
verne kunne opholde sig nogle timer efter skoletid.
Politikerne var godt klar over, at der skulle en gen
nemgribende løsning til. Planerne om udvidelse, der blev
udsat som følge af tyskernes indtog på skolen, blev nu
opgivet og erstattet med planer om at bygge en helt ny
skole.
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Omkring nytår 1945 købte kom munen en grund af
Poul Christensen, Ny Kærsgaard, nemlig den grund ved
Nylandsvej, hvor N ordre Skole skulle bygges.
Den nye skole kom nu ikke så hurtigt, som mange øn
skede, og den gamle skole ved Borgergade m åtte affinde
sig med de trange forhold en tid endnu. Byggetilladelsen
var først i hus sommeren 1948, og få m åneder senere blev
første spadestik taget til første etape af den nye skole.
Skolen ved Nylandsvej og den oprindelige Alderslyst
Skole var ikke tænkt som to uafhængige skoler. Tværti
mod var det én skole, blot rent fysisk placeret dels ved
Borgergade, dels ved Nylandsvej.
Der var fælles skoleinspektør, fælles pedel, fælles ad-

Kong Christian d. 10. og G ru n dtvig på væggen.
Kakkelovn, glasskab og skoletasker pa pultenes knager. En
typisk dag og et typisk klasselokale i den gamle
Borgergadeskole.

Pedellens soveværelse og stue er blevet til klasselokale.
Lærer Frede Nielsen med 3 j i . fotograferet i 1949.

ministration osv. Eleverne fra Nylandsvej måtte bruge en
del faglokaler på skolen ved Borgergade, og navnene
"Ny Nordre Skole" og "Gammel Nordre Skole" hang ved
nogle år.
Den nye skole hed også i en periode "Skolen ved Ny
landsvej", før navnene "Borgergadeskolen" og "Nordre
Skole" blev endelige.
De to skoler hang sammen som en énhed i otte år, og
det samlede elevtal var helt oppe på ialt 1300. Borgerga
deskolen var blevet moderniseret og havde fået mere luft,

og der var blandt andet lavet m oderne skolekøkken, som
eleverne fra begge skoler benyttede.
N.P. Storm var leder af begge skoler indtil 1955, hvor
han blev afløst af Poul Nielsen. Tre år senere blev Borger
gad eskolen selvstændig med Peter Hansen som inspek
tør. Han havde hidtil fungeret som viceinspektør.
Nu havde Alderslyst to selvstændige skoler med hver
sin ledelse og administration. Men samarbejdet fortsatte
på flere planer.
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Nordre Skole i 1956:
Et bibliotek med 2000 bind
blev indviet, og børnene blev
omgående flittige brugere.

Skolen ved Nylandsvej
For de lærere og elever, der var vant til trange forhold
på den gamle skole ved Borgergade, var det en omstig
ning til paradis at begynde i den nye skolebygning på
Nylandsvej.
1 1950 blev hovedfløjen taget i brug, mens efterkrigsti
dens cementmangel forsinkede gymnastiksalene noget.
Første afsnit bestod først og fremmest af almindelige
klasselokaler, for det var her, det helt store behov var.
Andet afsnit, der blev indviet i 1956, bestod blandt andet
af en del faglokaler, og Nordre Skole havde nu 44 klasse
lokaler og fire gymnastiksale. Selv et såkaldt "renselses
bad", hvor eleverne en gang om ugen blev vasket grun
digt med sæbe, hørte med.
Med anlæg af sportsplads og skolehaver havde skolen
kostet omkring 3,5 millioner kroner.
Alderslyst havde fået en stor skole med 1000 elever,
hvortil kom de 300 på skolen ved Borgergade.
Ved indvielsen den 16. august 1956 stillede børnene
op ude i skolegården. Det var første dag efter sommerfe
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rien, og flaget var hejst. Klasselærerne hentede deres
klasser, og de gik på lige rækker ind i deres klasseværel
ser. Her skulle de nu blive præsenteret for noget helt nyt
og moderne: skoleleder Poul Nielsen ville sige velkom
men til alle siddende på sit kontor. Det nye meddelelses
anlæg skulle transportere hans stemme ud i klasserne
gennem højtalere.
Første gang kom stemmen nu ikke nogle steder, tek
nikken drillede, og skoleinspektøren måtte begynde for
fra. Men så lykkedes det, og da han til sidst bad alle elever

1 953: Skoledagen er forbi, og eleverne s trom tner ud på N ylandsvej.

Godt hjulpet a f kammerater fra skolepatruljen.

råbe hurra, blev der på én gang råbt, så gange og klasse
værelser blev bundet sammen cif elevernes hyldest til
deres nye skole.
Herefter var der wienerbrød og sodavand til alle, og
så fik eleverne ellers lov til at gå hjem.
Én af de elever, der var med ved indvielsen, Sonny
Jespersen, husker:
"Det var en festdag af de store, og vi var alle meget
stolte af skolen. Julius Bomholt, der var fra Alderslyst, og
som nu var undervisningsminister, var i byen og skulle
indvie den nye fløj. Alle vi skolebørn havde glædet os til
at se ham, for der var ikke nogen af os, der havde set en
minister før. Men vi fik nu heller ingen at se ved denne
anledning. Vi fik fri, og han tog direkte over i salen der
ovre. Så det var en stor skuffelse".
Nordre Skole skulle snart markere sig som en fremsy
net skole. Allerede da skolen havde taget sit første afsnit i
brug, gik m an i front med skolepatruljer. Klokken 8, m an
dag den 5. november 1951, stod der for første gang elever
med hvide bind ned over bryst og om maven. De skulle
dirigere de m ange Alderslyst-børns trafik ud på Ny
landsvej, og bilisterne måtte affinde sig med, at store
skolebørn stillede sig op ude på kørebanen, og med
armene strakt ud holdt trafikken tilbage, mens kamm era
terne kom over.
Erfaringerne fra færdselspatruljeme fik skolen til at gå

et skridt videre i 1953: indførelse af præfekter.
Ansvar og tillid var vigtige begreber i præfektsyste
met. Det var lånt fra England, og i Danmark var det i for
vejen afprøvet på en skole i København. Nu ville Nordre
Skole som den anden danske skole forsøge sig med
præfekter.
Omkring 25 præfekter med hvide armbind havde op
syn med cykelkældre, hvor der stod 3-400 cykler, samt
med gangene, toiletter, osv. De skulle sørge for, at elever
ne var ude i frikvartererne, for det var kun klassens duks,
der måtte blive inde og sørge for at få tavlen vasket ren,
ryddet op, og hvad der ellers var duksens opgave.
Kort sagt: præfekterne skulle sørge for, at alt gik ordent
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lig til på skolen, at der var disciplin og orden. Men også,
at der var en god kontakt mellem lærere og elever. Ele
verne valgte selv præfekterne, og der blev også valgt to
over-præfekter med ret til at bære tre guldstjerner på de
hvide armbind. Senere blev antallet af præfekter næsten
fordoblet, og ordningen fortsatte helt frem til der i 1966
blev oprettet elevråd på skolen, - ja endda en tid derefter.
En gang om m åneden mødtes alle præfekter og m ed
lemmer af skolepatruljerne til møde med nogle af skolens
lærere, og så var der wienerbrød på bordet og uformel
snak om de problemer, der kunne være. Det var viceinspektør Jens Elgaard, der tog initiativ til såvel skolepa

Vinteraktiv frikvarter sidst i 50 'erne.
Da var sidste afsnit indviet,
Nordre Skole havde omkring 1000 elever.
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truljerne som præfektordningen. Udover ham var Holger
Kristiansen viceinspektør i en årrække.
Men på endnu et område skilte Nordre Skole sig ud:
Der blev i 1956 indviet et flot skolebibliotek med 2000
bind. Et m oderne bibliotek, der straks blev taget i brug af
stolte elever:
"Folk, der kom ind og så det, var ved at stejle over,
hvor flot det var. Med runde teaktræsborde og reoler.
Nogle syntes vist, at det var for flot til børnene. Men vi fik
mange nye lånere, og vi havde særlige timer, hvor elever
ne kom ind på biblioteket og fik undervisning i, hvordan
de skulle bruge det. Det var det første egentlige skolebib-

N y skole med lange gange og vaskekummer udenfor hvert klasseværelse til
rengøringen. Skoten fik også "renselsesbad" til ugentlig "elevrengøring".

liotek i Silkeborg, og det fungerede som en afdeling
direkte under hovedbiblioteket", erindrer Frede Nielsen.
Han var lærerrådsform and og én af skolebibliotekarerne.
Senere skulle han blive skolens viceinspektør gennem
m ange år.
Skolebiblioteket var ikke blot et sted, hvor eleverne
kunne låne bøger med hjem. De kunne også sidde og
læse lektier der, og det benyttede mange elever sig af. Så
var de fri for m indre søskendes forstyrrelser i de ofte
små boliger. Antallet af bind steg det første år til omkring
3000, og udlånet lå sidst i 50'eme på et par hundrede
bøger pr. åbningstime.
Skolehaverne er et kapitel for sig. En tradition, der går

Moderne gymnastiksal med højtalere og scene. Fotograferet sidst i 50 'erne.

helt tilbage til 1940, hvor lærerne fra skolen ved Borger
gade anlagde de første haver ved Kejlstrupvej. På små
jordlodder stod børnene på rad og rækker med rive og
skuffejern og arbejdede med jorden. Og trods den sande
de jord kom der bemærkelsesværdige gode resultater ud
af det. Det skete flere gange, at de lokale aviser kunne
vise billeder af elever med rekord-græskar, kæmpe-gulerødder og andre belønninger for lang og tro havetjeneste.
Sølver Rasmussen var lærer på skolen, og hans m usi
kalske interesse smittede i form af et skoleorkester, der de
kommende år blev brugt igen og igen ved mange festlig
heder på skolen. Orkestret kom også på længere koncert
ture, blandt andet syd for grænsen.
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Ø verst Langetinie med de tre blakke, der blev byg
get 1954-57. Billedet er taget under byggeriet af
"Havfruen ” på den store plads i midten en snes dr
senere. Nederst ses lidt a f Ringgården.

Langelinie
og Søren
Afslag
Byggeaktiviteten i Alderslyst fortsatte. Ringgården
var færdig i 1950, og samme år kom der gang i skolebyg
geriet på Nylandsvej. På Nørretorv blev der bygget stort
boligkompleks, og i 1954 startede Arbejdernes Byggefore
ning endnu et stort byggeri:
Langeiinie-Pileallé med tre boligblokke og en forret
ningsejendom. De tre blokke skulle have 132 lejligheder,
og en del af dem skulle indrettes til pensionistboliger.
Det blev besluttet at lade Ringgårdens varmeanlæg
udbygge, så den også kunne forsyne byggeriet ved Lange
linie med varme. Med nye kedler kunne Ringgårdens
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varmeanlæg således blive en slags fjernvarmecentral, der
ikke bare skulle forsyne det nye byggeri ved Langelinie,
men også den nye Nordre Skole og private huse ved Ny
landsvej og Ravnholtsvej.
Sådan blev det, men der opstod nu hurtigt et stort
problem, der var ved at vælte finansieringen af hele dette
ambitiøse varmeprojekt:
Arbejdernes Byggeforening havde med Boligministe
riet aftalt, at byggeriet ved Langeiinie-Pileallé skulle bestå
af tre blokke. Og det blev udbygningen af varm ecentra
len i Ringgården planlagt efter.

Langelinie 1945, set fra Sølystvej
En sandet, stille vej

Men så kom problemerne, for da blok tre skulle
opføres, sagde ministeriet nej.
Daværende forretningsfører i Arbejdernes Byggefore
ning, Peter Fejerskov, husker om de hektiske måneder:
"Man skal huske på, at der var kvoter til 18-20.000 lej
ligheder over hele landet, men kravet var 40.000. Så m an
ge lejligheder var der ansøgninger til. Vi havde direkte
forbindelse til en kontorchef i Boligministeriet, han hed
Johannes Sørensen, og vi kaldte ham Søren Afslag. Det
var ikke nogen særlig behagelig post, han sad på, når kun
halvdelen af ønskerne om boligbyggeri kunne opfyldes.
Og vi fik altså nej til den sidste blok, selv om vi følte, at vi
havde haft et forhåndstilsagn om alle tre blokke. Hermed
kom vi til at mangle en trediedel Kl investeringen i
varmecentralen i Ringgården, så det var en katastrofe. Vi
fik at vide, at alle kvoter var opbrugt, så vi tog over og
talte med Søren Afslag. Vi fik nu kvoten alligevel, han tog
den over tværs, og det gik jo nok ud over nogle andre et
andet sted i landet".
Byggeforeningen fik i øvrigt fremover et næsten per
sonligt forhold til embedsm anden i Boligministeriet, så
mange kontakter havde forretningsfører Fejerskov med
ministeriet i disse hekfiske byggeår.
1 august 1955 var den første blok på Langelinie færdig,
og to år senere var alle tre blokkes lejligheder færdige og
beboet.

Langelinie 1955, set fra Sølystvej.
Første blok er bygget, og gaden sættes i stand.
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Som det var tilfældet med Ringgården, var der stor
beundring over byggeriet, som Aften-Posten betegnede
som "udtryk for høj boligkultur".
Alle lejligheder havde eget badeværelse, der var fæl
les gildesal, og i kælderen var indrettet vaskerum med
vaskemaskiner, centrifuge, og strygemaskine. At tiderne
havde ændret sig og kravene var blevet større, viser en
enkelt bemærkning i avisen: "Der er ingen fryseskabe, og
det vil husm ødrene nok savne".
Et andet eksempel på, at tiderne æ ndrede sig, og der
opstod nye behov: Da Arbejdernes Byggeforening havde
generalforsamling i 1956, skældte formanden, I. C. Peder
sen, godt og grundigt ud på Jydsk Telefon, fordi der, efter
forhandlinger, endnu ikke var opstillet telefonbokse ved
Langelinie, i Ringgården og på Nørretorv.
Samtidig blev der snakket om fremtidens behov for
fjernsynsantenne og oprettelse af fjemsynsklubber. Ved
Langelinie blev der bygget garager, for et tidens tegn var
også det stigende krav om overdækkede garager.
Men med eller uden telefonboks var de tre boligblok
ke ved Langelinie velforsynede.
Udenfor var der legeplads, haveanlæg og tørreplads
til vasketøjet. Og i forretningsejendommen var der mejeri
udsalg og brugsforening med selvbetjening. Dertil kom
nærbutikkerne i Ringgården og skolen på Nylandsvej.
Men det mest usædvanlige for det nye byggeri på
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Langelinie var en fritidsklub. I forvejen havde Silkeborg
to fritidsklubber: Fuglebakkens Fritidsklub og Silkeborg
Fritidsklub, der lå i Amaliegade. N u blev der i én af lej
lighederne på Langelinie oprettet en fritidsklub for unge i
Alderslyst. I selve lejligheden kunne m edlemmerne i fri
tidsklubben hygge sig, læse, snakke og dyrke forskellige
interesser, og i kælderen nedenunder blev der indrettet et
decideret hobbyrum med værktøj, høvlebænke og det
hele.
Klubben var for de 14-18 årige. Blandt andet for dem,
der ikke "har noget fornuftigt at tage sig til, og som vi ser
på gadehjørnerne med knallerten som eneste interesse",
sagde form anden for Arbejdernes Byggeforening ved
indvielsen af klubben september 1957.
Klubleder blev Erhardt Kristensen, der glædede sig til
arbejdet, og som nok vidste, at det drejede sig om at vin
de de unges tillid.
"Oid som "læderjakker" og "anderum per" er hånsord
over for os selv, for de unge er vort kød og blod, og derfor
må vi gøre alt for at bringe dem ind på rette vej", sagde
han blandt andet ved fritidsklubbens indvielse.
Der var blevet lidt for mange af dem, mente man.
Unge i læderjakker og unge med pom adehår formet i
anderum pe. Unge hængende på knallerten med en smøg
i kæften. N u skulle der gøres en indsats. 50'er unge, der
ikke dyrkede idræt, skulle også have en mulighed for ind-

Langelinie forvandlet til
nyanlagt gade med
moderne boliger.

hold i fritiden. Og Alderlyst Borgerforening udtrykte
ønske om flere klubber for unge i Alderslyst.
Fritidsklubben sprængte i øvrigt hurtigt rammerne.
Sidst i november 1960 præsenterede "Fritidsklubben Lan
gelinie" sine nye lokaler på adressen Borgergade 45 for
enden af Herholtsvej. Med værksteder til metal og til træ,
og med hyggelige klublokaler med plakater, Jolly Cola
reklamer og tønder til at sidde på. Og så selvfølgelig en
juke-box, der kunne sørge for den rette musik og stemning.
Da havde klubben mellem 80 og 100 medlemmer, og
det var der slet ikke plads til i lejligheden og kælderlokalet
på Langelinie.

Ejendommen på Herholtsvej havde Arbejdernes
Byggeforening købt til formålet af blikkenslager Jørgen
Mikkelsen for 60.000 kroner.
De tre boligblokke på Langelinie var som nævnt fær
digbyggede i 1957, men allerede næste sommer blev der
igen bygget boliger ved Langelinie. Der kom endnu en
ejendom med 22 lejligheder, der hvor et nyt Alderslyst
torv skulle anlægges, nemlig Nytorv. Den fjerde blok fik
navnet "Svaneblokken", men den blev også kaldt for
"Storkebo". Om dette sidste tilnavn havde samm enhæng
med antallet af børnefødsler, skal være usagt.
Som næ vnt skulle der anlæ gges et torv ved det nye
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N ytorv 1966: Arbejdernes byggeforening har 25 ars jubilæum og far overdraget et
kunstværk a f D ansk Arkitekt- & Ingeniørkontor. Granitdamen blev af drengene
døbt "Pat-M aren", og hun blev ivrigt diskuteret af de øvrige beboere. Fra venstre
byggeforeningens daværende formand Heinrich boock, arkitekt og daværende vice
borgmester Ernst Thomsen og kunstneren Pout Vandborg.

byggeri, men det kom nu til at trække ud. En have og en
lille ejendom skulle væk, hvor parkeringspladsen og tor
vet skulle være, og det skulle efter planen altsammen ske
i 1958. Men tre år senere rejste formanden for PilealléLangelinie-afdelingen sig op på generalforsamlingen i
Arbejdernes Byggeforening:
"Hvem har ansvaret for pladsens manglende istand
sættelse? Den gamle ejendom blev revet ned, men siden
er intet sket. Torvet ligner en slagmark, m an kan dårligt
byde befolkningen sådanne forhold", sagde han.
Samme år, kort før jul, fik borgmester Âge Christensen
en bøn fra byggeforeningen, om man dog ikke ville fjerne
de skyttegrave, der var anlagt der, hvor der skulle have
været et Nytorv.
Borgmesteren lovede, at det nok skulle ske snart.
Ved Nytorv blev der i 1966 opstillet en kvindestatue i
blåsort granit i anledning af Arbejdernes Byggeforenings
25 års jubilæum. Billedhugger Poul Vandborg havde
været kunstneren bag den faste dame, som naturligvis fik
mange ord med på vejen fra beboerne. Nogle syntes, hun
var smuk, andre brød sig ikke så meget om stilen, og
døbte hende straks "Den kolde Jomfru". Drengene havde
deres helt eget navn til den nye beboer i granit, nemlig
"Pat-Maren".
Ved Langelinie blev der bygget igen i 1973-74, da
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"Havfruen" blev opført. To boligblokke med 72
lejligheder på det areal, hvor Silkeborg KFUM havde haft
sportsanlæg i mange år. Bebyggelsen blev opkaldt efter
damen af samme navn ved Langelinie i København.

Borgergade o$ Attsvej
fra 1950 ente.

Brandstation
eller boliger?
Efter krigen kom der for alvor gang i planerne om at
skabe et slags centrum i Alderslyst. Med boliger, torv og
forskellige servicetilbud.
Et sådant center i byen skulle være en naturlig m od
vægt til byens andet centrum, Torvet inde i Silkeborg. Og
trekanten, hvor Kejlstrupvej går fra Borgergade, var et
oplagt mål for sådanne planer.
Det blev til et par år med mange forhandlinger og store
økonomiske overvejelser. Den 22. septem ber 1947 aftalte
Alderslyst Borgerforening således at holde et møde med
kommunens tekniske udvalg om køb af en plads på hjørnet

af Kejlstrupvej og Borgergade.
Foreningen ville købe den for at bygge en sal. Forsam
lingsbygningen var blevet solgt og fungerede som kro, og
nu ville man gerne supplere lokalerne der med en stor
Alderslyst-sal, så de større arrangementer ikke altid skulle
afvikles på Sønderport inde i Silkeborg.
Et par m åneder senere gav generalforsamlingen sit
m andat til, at borgerforeningens bestyrelse kunne købe
en plads, når der blev fundet en egnet. Selv om nogle
røster advarede om, at "det havde borgerforeningen da
vist ikke råd til".
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I de kommende m åneder tog planlægningen for alvor
fart, selv om kom munen ikke rig Kg kunne beslutte sig
for, om den ville sælge eller ej.
Men Arbejdernes Byggeforening havde også planer.
Store planer endda. Foreningen havde forkøbsret på flere
grunde på trekanten, Borgergade-Kejlstrupvej, og ville
bygge boliger og anlægge torv.
Der blev holdt m øde mellem de to foreninger, og de
blev enige om at sammenkøre planerne: Alderslyst skulle
have et torv med boliger, posthus, bibliotek, forretninger,
apotek, en sal med plads til 1000 mennesker og biograf.
Det var visionerne, men det skulle komme Kl at gå no
get anderledes.

Borgerforeningen søgte spiritusbevilling, for så var
det da på plads, og der blev nedsat byggeudvalg. Men
midt i 1948 var der stadig ingen afgørelse på, om de over
hovedet kunne få pladsen. Kommunen overvejede nem 
lig at bygge brandstation på området.
Der blev holdt m øder med borgmesteren, og i efter
året 1949 m eddelte byrådet, at borgerforeningen under
alle om stændigheder kunne få en grund ved Kejlstrupvej
ved cementstøberiet.
Arbejdernes Byggeforening forelagde samKdig en stor
og ambiKøs plan for byrådet, og det imponerede godt
nok byrøddeme. Det var på Kde, at Silkeborg fik endnu et
bycentrum, lød argumenterne, og planerne blev bakket op.

Cykelhandel, cementstøberi, en rest a f Færgebakken. Sådan sJ der ud, hvor Nørretorv blev anlagt og
Nørreport bygget, og pd billedet er de store gadeomlægninger i forbindelse med storbyggeriet allerede i gang.
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I borgerforeningen var der i bestyrelsen afstemning
om, hvorvidt m an skulle købe den tilbudte plads. Det var
lige på vippen, men faldt med én stemmes flertal af øko
nomiske grunde. Og forkøbsretten til den tilbudte grund
blev overdraget til byggeforeningen.
Salen skulle stadig bygges, men nu ville borgerfore
ningen leje sig ind. Overvejelserne om at få en sal til 1000
mennesker blev skrinlagt, og man blev i stedet enige om
en sal til 500 mennesker.
I løbet af 1950 faldt alle aftaler med kommunen omsi
der på plads, og der blev udskrevet en arkitektkonkur
rence om det samlede byggeri. Konkurrencen var et poli
tisk krav. Den blev vundet af arkitekt E. Svendsen, men
byggeforeningen valgte nu alligevel at føre det forslag,
der fik konkurrencens andenpris, ud i livet. Det stod
Dansk Arkitekt- og Ingeniørkontor af 1945 for.
Begrundelsen var, kort og godt, at dette forslag var
mest realistisk i virkelighedens verden, selv om Svendsens
forslag var det bedste, vurderet ud fra professionelle,
arkitektoniske kriterier.
Det gav anledning til en hel del diskussion, for kan
man finde en vinder og så give arbejdet til num m er to?
Snakken gik, og fem arkitekter anlagde sag mod bygge
foreningen. De mente, at kuverterne med navne var ble
vet åbnet for tidligt, nemlig før arbejdet var overdraget til
én af de deltagende arkitekter. Byggeforeningen svarede,

at de på ingen m åde havde brudt konkurrencens regler,
og at det var det afgørende. Kuverterne var først blevet
åbnet, da vinderne var fundet.
Hele sagen havde politiske undertoner, fordi arbejdet
nu blev overdraget til et kooperativt foretagende, og avi
serne tog klart stilling.
Således betegnede Silkeborg Social-Demokrat det hele
som forfølgelse af arkitektkontoret, mens borgmester
Ravn udtalte sin skuffelse over, at man havde vraget vin
deren.
Silkeborg Avis skrev, at når det projekt, der fik anden
pris, blev foretrukket, "må det sikkert forekomme mange,
at konkurrencen ikke har været meget værd". En
bemærkning, som den socialdemokratiske konkurrent
dagen efter betegnede som "eddikesur".
Det var dog trods alt kun lidt bølgegang i andedam 
men. Tilbage stod, at Alderslyst nu fik sit centrum, og det
var der stort set glæde over i hele byen og blandt politi
kerne. Byrådet gav sit endelige ja, men gjorde samtidig
opmærksom på, at dette byggeri ikke skulle ses som et
socialt byggeri af den ene grund, at lejlighederne ville
komme til at koste ikke m indre end 125 kroner om måne
den for en toværelses lejlighed med to kamre.
I september 1951 bevilgede Boligministeriet statslån til
boligerne, men ikke til den planlagte festsal med scene.
Den store festsal, der så længe havde været en vigtig del
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af hele projektet, fik herm ed i realiteten sit nådesstød,
selvom man stadig håbede at kunne opføre den ved en
senere lejlighed.

Et par m åneder efter at statslånet var blevet bevilget,
begyndte gravkoen udgravningerne. Forinden var tre
huse revet ned for at skaffe plads. Kæmpebyggeriet i
Alderslyst var i gang.

En håndbajer i en rolig stund
under Nørreportbyggeriet, der
blev begyndt i 1951 og
færdiggjort to ar settere.
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E n byggeplads i Alderslyst: bag
stilladset vokser Nørreportkarreén
frem med boliger og butikker.

120

I ><7 samlede Narreport
shïr f,vrdigt ved den stenbu M a g te Borgergade.
Året er 1954, der er
kommet gardiner for
vinduerne, men apoteket
er endnu ikke flyttet ind.

Nørretorv
med apotek og posthus
I oktober 1953 stod Nørreport færdigt. Med 54 lejlig
heder, butikker, posthus og apotek. Samt med restaurant
og selskabslokaler.
Alderslyst havde fået et nyt centrum, hvor borgerne
kunne få sig en øl og et stykke smørrebrød, og hvor de
kunne kobe skotøj, m anufaktur eller isenkram. De sidste

to butikker blev udlejet til henholdsvis glarmester og til
cykelhandler. Sidstnævnte var Bodenwald Hansen, der
var lovet forretning i nybyggeriet. Han havde nemlig haft
forretning i et af de huse, der blev revet ned for at give
plads til Nørreport.
Posthuset havde allerede holdt sit indtog og derm ed
afløst det postindleveringssted, der hidtil havde været på
Borgergade 17. Det var et stort skridt at gå fra indleve
ringssted hos boghandleren til et egentlig posthus. Men
skridtet skulle ikke blive mindre godt 30 år senere, da Sil
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keborgs store, nye posthus blev placeret i Alderslyst,
nemlig på Kejlstrupvej.
Det tog ikke lang tid at få lejlighederne i det nybyggede
Nørreport lejet ud. Priserne lå fra 75 til 180 kroner om
måneden, og de var m ed parketgulve og sorte, bejdsede
køkkenborde og med altaner direkte ud til Borgergade.
Flotte lejligheder m idt i Alderslyst.
Allerede på det tidspunkt var der planer om at bygge
på den anden side af Kejlstrupvej, så der kunne komme
byggeri hele vejen omkring Nørretorv. Men der skulle
komme til at gå yderligere otte år, før dette byggeri kom
med lejligheder på første og anden sal og forretningsarealer i hele underetagen.
Apoteket er et kapitel for sig. 1 flere år havde der
været ønske om at få et apotek til Alderslyst, og der havde
været holdt fællesmøder mellem foreningerne i området.
I 1950 rejste Alderslyst-borgere til København for at
snakke apotek med Sundhedsstyrelsen, og året efter kon
taktede byrådet Indenrigsministeriet for at få bevilling til
et apotek i Alderslyst.
Det stod imidlertid ret hurtigt klart, at det ville blive
for dyrt og urealistisk at oprette et helt nyt apotek. 1 ste
det skulle et af de eksisterende apoteker i Silkeborg over
tales til at flytte til Alderslyst.
Det var imidlertid ikke så lige til. Befolkningsgrund
laget var i underkanten til at bære et apotek, og et af de
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Så vaskes (1er op i
Nørreport. Tids
svarende lejlighe
der og køkkener
med sortbejdsede
køkkenborde og
gummislanger pti
vandhaner med
koldt og varmt
vand.
Om kring 1960.

argumenter, der kom imod apoteket, var, at mange
Alderslyst-borgere jo arbejdede inde i Silkeborg, og så
også fortsat ville købe deres medicin der.
Men det argum ent accepterede Alderslyst-borgerne
ikke. De pressede fortsat på, og de kunne også pege på lo
kaler i Nørreport-byggeriet, der var øremærket til apotek.
Store og centralt beliggende, endda tæt på to praktiseren
de læger.
Det endte m ed, at Himmelbjerg Apotek pakkede fla
sker, receptkuverter og udstyr for at flytte til Alderslyst.

Himmelbjerg Apoteks historie i Silkeborg går i øvrigt
tilbage til 1904, hvor det startede i Jones Købmandsgaard
på Torvet ved hjørnet af Søndergade og Vestergade. Sidst
i 40'erne havde apoteket store pladsproblemer, og samti
dig var det ikke særlig heldigt at have tre apoteker så nær
hinanden.
Ved årsskiftet til 1953 overtog apoteker E. jønsson
Himmelbjerg Apotek. Samme år skrev han kontrakt med
Arbejdernes Byggeforening, og året efter fik Alderslyst sit
eget apotek. Laboratorieudstyr og 40.000 flasker blev flyt
tet, uden at én eneste gik i stykker.
Inden det kom så vidt, havde der dog været mange
forhandlinger. Apoteket i Alderslyst ville nok få et større
kundegrundlag, efterhånden som bydelen yderligere
udviklede sig. Men hvad med de første år?
Det blev løst ved, at Himmelbjerg Apotek i første om
gang skulle kunne supplere med offentlige leverancer til
sygehuset og til alderdomshjemmene. Såvel apotek som
posthus var hermed en realitet.
Et tredie ønske var bibliotek, men der skulle komme
til at gå længere tid, før dette ønske blev opfyldt.
Godt tre millioner kroner kostede det at bygge N ørre
port. Det var mere, end hvad man oprindeligt havde kal
kuleret med, men det skyldtes mere besvær med forsvar
lig pilotering. Den blev - som noget nyt - foretaget med
betonpiller.

Sommerbørn i
legestat wet bag
Nørreport i I960.
Oyens børn midt i et
Alderslyst med sti
gende trafik.

Altan med udsigt ned
over torv og Borger
gade. H er cr det
)iy ind flyttede familien
Allentoft, der har
åbnet altandørene og
sa f sig ud i soten.
Året er 1953 og
stedet er Nørretorv 6
oven over Restaurant
Nørreport.

Restaurant Nørreport aiedgardiner
fo r vinduet, sy v viuduesborde og
selskabslokaler bagved.
Ramme om moder, skakaftener,
fester og danseskole.
Et centralt modested i
50 ernes Alderslyst.

Naboklager og foxtrot
på RestaurantNørreport
Med indvielsen af Nørreport havde Alderslyst ikke
blot fået et torv, Nørretorv, der blev et naturligt centrum i
den unge bydel. Borgerne havde også fået en restaurant.
Planerne om en sal forsvandt i afslaget på statslån,
men så måtte Alderslyst tage til takke med restauranten
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og dens selskabslokaler. Bag selve restauranten var nem 
lig et 70 kvadratm eter stort lokale, der efter planen skulle
have været garderobe og foyer for den planlagte sal. Men
da salen ikke kom, blev foyeren i stedet forfremmet til sal.
Det vigtige var, at efter de mange år med kun Alders
lyst Forsamlingsbygning, der nu hed Alderslyst Kro, hav
de bydelen fået endnu et samlingssted, hvor borgerne
kunne mødes til familiefester og fornøjeligt samvær. Kro
en var stadig stedet for juletræsfester og større sammen-

komster, men kunne man klare sig med en mindre sal,
var der nu et alternativ.
Den endelige færdiggørelse af restauranten trak døg
lidt ud. Lejlighederne var beboet og butikkerne åbnet, da
Restaurant Nørreport omsider kunne holde indvielse
efteråret 1953.
Alderslyst havde fået en ny, smagfuldt indrettet
restaurant: på væggene var der grønt tapet med grøftens
blomster som m ønster til behagelig adspredelse for
gæsterne ved de syv vinduesborde.
Fire store smedejerns-lysekroner lagde et skær af
intim stemning over den nye Alderslyst-restaurant. Buf
feten virkede som adskillelse til selskabslokalet, der med
skydevæg kunne deles i to.
De kom mende år kunne m an få sig en øl eller lidt at
spise i restauranten, og man kunne holde sin familiefest i
selskabslokalerne. Nogle foreninger holdt bestyrelsesmø
de i den nye restaurant, og Alderslyst Skakklub havde
ugentlige spilleaftener på stedet. Men mange Alderslystbørn fik helt andre m inder fra Restaurant Nørreport.
Én af dem er Ebbe Johnsen, der erindrer:
"Vi gik til dans i Ada Mikkelsens Danseskole. I hjørnet
sad en dame og spillede klaver, og så måtte vi drenge
pæ nt hen og inklinere for pigerne. Det var med at være
hurtig, så man kunne komme hen og bukke for den
pæneste. Vi var mange hold, og vi lærte alle former for

dans. Vore forældre var meget stolte over, at vi sådan lærte
at danse, så når der var juletræ ude på kroen, skulle jeg
absolut danse med fru førstekerer Knudsen og andre af
bydelens damer. Vi skulle vise, hvad vi havde lært, og det
var forfærdeligt. Det kunne næsten overskygge godte
posen..."
Alderslyst-børnene skulle lære foxtrot og vals og tango.
Men det var nu ikke den eneste form for dans, der var i
Restaurant Nørreports lokaler. Når det var weekend, blev
både musikken og øllerne trukket op, så det var en lyst.
Men kun for dem, der var med. Beboerne i Nørreport
syntes ikke, det var spor lystigt.
Peter Fejerskov var forretningsfører i Arbejdernes
Byggeforening i disse år, og han husker, hvordan han
gang på gang måtte møde op:
"Musikken forplantede sig op gennem boligerne. Der
var nogle ganske bestemte instrumenter, der skar igen
nem, og jeg har mange gange, både klokken 24 og klok
ken 1 om natten, måttet ned for at snakke med beboerne.
Det var ikke, fordi der var ballade i forbindelse med
restaurationen, det var simpelthen musikken, der gik
igennem, selv om restauratøren havde gjort meget, for at
forhindre det".
Restauratør Erik Knudsen gik til angreb mod alle kla
ger. Fra København fik han tilkaldt en ekspert, der målte
støjen, og han kunne m eddele, at larm en fra R estaurant
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Nørreport kunne sammenlignes med gadestøj, ja faktisk
var lidt lavere. Lokalet blev lydisoleret i loft og vægge, og
orkestrenes omfang blev mindre. Det sidste var et krav
fra byrådet, da bevillingen skulle fornyes.
Restauratør Knudsen syntes efterhånden klagerne lig
nede forfølgelse, og han gjorde opm ærksom på, at det
altså ikke var et hvilehjem, han havde lejet. Et lidt grotesk
udtryk fik sagen, da sundhedsm yndighederne blev ind
draget. En bager blandt beboerne kunne ikke sove sidst på
aftenen, og derm ed kunne han ikke møde udhvilet tidligt
på morgenen. En klar trussel mod folkesundheden.
Restauratøren havde kontrakt på, at han kunne have
musik til klokken 1. Beboerne kunne dertil svare, at de
havde en kontrakt, der sagde, at de i boligkomplekset
ikke måtte støje, lave musik eller føre højrøstet tale på
gangene efter klokken 23.
Da der en aften var ballade uden for restauranten,
hvor en mand blev lettet for sin tegnebog, og politiet
m åtte hen og snakke lidt med de let løftede gæster, gav
det endnu en lille brik til restaurantens omdømme. Men
faktisk var det ikke et sted, hvor der var meget ballade.
Der blev danset og drukket og festet, men heller ikke
mere. Problemet var først og fremmest musikkens angreb
på beboernes nattesøvn.
Restaurant Nørreports levetid blev relativ kort. I nog
le år var stedet ram m e om selskaber, fester, danseskole og

126

almindelig restaurationsvirksomhed, men sidst i 50'erne
ebbede det ud. Handels- og Landbrugsbanken købte i
1959 stedet og lavede bankfilial i selve restaurationen. Sel
skabslokalet blev året efter til bibliotek.
Men Restaurant Nørreport var nu ikke det eneste
sted, der blev danset på Nørretorv. Et andet sted på
Nørretorv skete der disse år noget, ingen havde forudset:
De helt unge tog affære og dannede deres egen teenageklub. Og en stor bunker fra krigens tid blev om dannet til
underjordisk dansehal.

4

Elvis Presley
på Nørretorv
Solbriller og pomadehår. Cowboybukser og læderjak
ker. A nderum per og James Dean-plakater: 50'eme gik
mod enden, og samtidig skyllede nye toner og nye
m oder ind over landet.

Der var god plads i den dobbelte forsvarsbunker
på Nørretorv, der sidst i 50 'erne blev erobret af
unge Alderslyst-borgere med Ehns-fristtre og en
stak plader under armen.

Der var lidt oprør, og der var lidt vildskab i de nye
tendenser. Og på Nørretorv indtog de unge såkaldte beebobbere en gammel forsvarsbunker fra krigens tid. Bun
keren var dobbelt og løgformet, og der var god plads
med to-tre rum.
'"Nørreport Teenageclub" blev stiftet, og rytm erne
holdt deres indtog mellem de tykke betonvægge. Kort
sagt: Elvis Presley gik under jorden på Nørretorv.
Musikken kom fra en rejsegrammofon, og de unge
medbragte selv plader. Det var med at få fat i de sidste
nye, og det kunne godt være svært, for de kom jo ikke til
Alderslyst først af alle steder. Derfor var det godt for
eksempel at have en søster, der var i huset i England.
Først blev der spillet jazz, men siden blev Bill Haley,
Pat Boone, Little Richard og Elvis Presley de store navne.
Og så gik dansen, og de mange unge sang med og hujede.
En såkaldt bess-ovn og stearinlys sørgede for lidt var
me og lys, men de osede, for der var ikke for megen il t, så
alle blev godt beskidte. For pigerne i bunkeren betød det,
at kom de i lyse kjoler, kunne der godt være afslørende
mærker efter drengenes hænder, når de kom op fra de
underjordiske danseaftener.
"Håret satte vi med Brylcreme og Lock-vox, som vi
købte hos Tatol på Nørretorv", erindrer én af dem, der
var i bunkeren, Erik Leth:
"Cowboybukser var sagen, men der var kun et mærke,

der duede, og det var Wrangler. Vi prøvede at efterligne
Elvis Presley, og jeg fik syet nogle skjorter med store flip
per og en krave, der kunne stå op i nakken. Så kom Tom
my Steele på mode, og vi skulle have bluser, der lignede
hans. De var strikkede med noder broderet på foran".
Der kunne godt møde mellem 100 og 200 teenagere
op, når klubben havde gang i musikken nede i den gamle
bunker. Så var der stemning i stearinlysenes skær, hvor
der blev drukket sodavand og ikke andet. Når de unge
skulle tisse, foregik det oppe et eller andet sted, for der
var hverken toiletter eller vand. Så måske var det de sani
tære forhold, der gjorde, at myndighederne sagde stop
efter et par sæsoner.
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Herefter var der ikke så mange steder, hvor Alders
lyst-ungdom m en kunne gå hen, hvis det var den form
for musik, de syntes om. Men så søgte de efterhånden
længere væk. Inde i kulkælderen ved Sønderport startede
Downtown med forrygende jazz, og her kom også de
unge fra Alderslyst.
Endelig var der alle de spontane eller mere planlagte
ungdomsfester, hvor m an også tog sine plader med i en
sådan grad, at havde man de sidste nye plader, var der ri
melig god chance for at få godt med invitationer.
Der var mange unge i Alderslyst, men det var før
ungdom sklubberne for alvor holdt deres indtog. Så det
gjaldt om selv at organisere ram m erne for et samvær
med musik, Brylcreme-anderumpe og en kvik rock
around the clock.
De lidt ældre tog ind på Blue Moon i Vestergade. Men
det var mere for de hårde drenge, for det var med bajere i
m odsætning til teenagefesterne, hvor der kun blev druk
ket sodavand.

60'erne, demokrati
og en smøg i frikvarteret
60'erne kom, og de nye tider holdt deres indtog i stort og
småt. Åbenhed og frihed og nej til det autoritære, lød det.
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På vej ml i
tivel rig en
ny f id. Ifør,
westside,
bredt bælte
træsko rig
gd-fni-mod.
Billedet er
fra Nørre'w utskoten

Z Alderslyst opstød der eit del ungdom s
bands. Nogle spillede pigtråd, andre var
mere stilfærdige med danske slagere, måske
afvekslende med Beatles-melodier.
Her er del Limbo-Kvartetten,
foreviget omkring 1966.

I frikvartererne byttede eleverne billeder af fire pæne
Liverpool-drenge med slips og hår ned over ørerne. Beatles-billederne lå under lyserødt plade-tyggegummi, og i
takt med at samlingerne blev større, voksede også tyggegum m iklattem e i elevm unde og under skolebordene.
De nye tider viste sig på mange måder. Ude i den sto
re verden gik unge på barrikaderne og krævede demo
krati på universiteter og læreanstalter, og i Danmark
oprettede man elevråd på mange skoler.
I Silkeborg kommune var det børnene fra Alderslyst,
der gik i spidsen. Som den første skole oprettede Nordre
Skole i 1966 elevråd, og det var noget helt nyt. N u skulle
skolens elever vælge et råd, der på bedste demokratiske

vis kunne gøre deres indflydelse gældende.
Efter sommerferien var der valg af 13 medlemmer, og
derudover kom der to præfekter og to medlemmer af
skolepatruljen ind i rådet.
John Salling fra 3. real blev den første formand for
elevrådet. Og det nyvalgte råd førte fra starten en lang
række gode ideer frem for lærerrådet. Nogle forslag blev
straks imødekommet, andre blev ofret på det repræsenta
tive demokratis hellige alter, hvor flertallet trods alt ikke
altid får ret.
Således m ente de store elever, at de skulle have lov til
at stille deres knallerter i lærernes cykelstativer. Forslaget
kom frem, fordi nogle af de mindre elever ikke kunne lade
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være med at pille ved knallerterne, når de stod i den al
mindelige cykelkælder, og da lærernes cykelstativer nu
alligevel for det meste stod tomme hen af den simple
grund, at lærerne ikke cyklede i skole, syntes de store
elever, at de kunne bruges til knallerter.
Det mente lærerne imidlertid ikke, og forslaget blev
omgående forkastet. Et andet forslag led samme skæbne:
de større elever syntes nok, at de havde nået en alder,
hvor de ikke kunne ryge i smug på toiletterne. Så de fore
slog, at de fik tilladelse til at ryge i middagsfrikvarteret.
De kunne dog godt acceptere, at der blev indrettet et
særligt værelse til de unge rygere. Men også her stod fri
hedens grænsepæle godt fast.
I andre tilfælde blev de dog flyttet, grænsepælene. Et
af de første forslag, elevrådet fik igennem, var nogle
ordentlige låse for toiletdørene, så de ikke så let blev øde
lagt, men kunne tjene deres formål med værdighed.
Toiletlåsene var dog kun starten, og der skulle komme
flere og større sejre for demokratiets unge pionerer på
Nordre Skole.
Pigtrådsmusikken holdt for alvor sit indtog i Alders
lyst. Når der for alvor skulle festes, krævede det høj og
hurtig musik. Således også i april 1966 i Nordre Skoles
festsal: eleverne havde over længere tid indsamlet aviser
og holdt basar til fordel for Indiens-indsamlingen. Ialt
gav det 9000 kroner, og det var faktisk ret fornemt efter

130

70 ere,
tmntpetbukser
længere hår på
Nordre Skole.

datidens penge-målestok.
Som afslutning på indsamlingen, og for at få yderlige
re penge i kassen, blev der arrangeret et kæmpe
pigtrådsbal. To lokale orkestre bankede løs på trommer og
strenge. Det var "Jay Hawkers" og "Wolles Band", der
bestod af elever fra skolen. 3-400 unge deltog i pigtråds
ballet, der var åbent for elever fra femte klasse og opefter.

Da Nordre Skoles hovedfløj blev laget i
brug var barnetallet meget storf i A lderslyst, og elev
tallet kom op på 1000 elever. M en det faldt de kommende
årtier, og her, ved 40 års jubilæ et, nænnede del sig h a M e le n .

Jo, der blæste nye vinde, og som årene gik, begyndte de
tinge lærere fra seminarierne at se anderledes ud, når de
Indtog skolen som vikarer: islændersweatre, sygekasse
briller og længere hår. Tidligere tiders violinspil i klasser
ne blev afløst af sprøde guitartoner, og det var anderle
des og spændende, syntes børnene. Så det kunne godt
købe lidt ro i klassen for de unge vikarer.
I 1970 blev lørdagen gjort til fridag på de danske skoler.
I\1 Nordre Skole gik nogle lærere sammen og arrangereilt* aktiviteter for børnene i denne anledning, og forbavs
ende mange elever m ødte op på skolen, selv om de hav
de fri. Disse lørdagsaktiviteter omfattede alt fra løb på
rulleskøjter, idræt, og filmforevisninger til vandreture i
naturen. Og den samlede danske verdenspresse skildrede
dette* Alderslyst-initiativ i tekst og billeder.
Poul Nielsen var skoleinspektør på Nordre Skole frem
till 975, hvor han blev afløst af Th. Seistrup-Møller.
Porst i 50'erne var Nordre Skole blandt landets ti
Klørsle skoler med over 1000 elever. 1 1991 var tallet nede
på godt halvdelen, nemlig 525. Samme år mistede skolen
nln overbygning i forbindelse med en ny, kommunal sko
lestruktur, og dermed blev skolen "dømt" til endnu lavere
elevtal. I hvert fald for en periode. For netop i disse år
vinte tendensen, at der igen blev født flere børn i området.
IM viklingens pendul svingede tilbage.

131

16. august 1965, - en skolehistorisk ilag:
M ed Dannebrog i spidsen ankommer
lærere og elever til den nye Norrevangskole
efter at have sagt farvel til den gamle skole
ved Borgergade.

Borgergadeskolens
flyttedag
Borgergadeskolen, eller "Gamle Nordre Skole", hav
de fået luft, da Nordre Skole i 1950 tog det store tryk.
Men det varede ikke længe, før der alligevel blev alt
for trangt. Elevtallet steg fortsat, og der måtte lånes loka
ler på Nordre Skole. Det stod klart, at noget gennemgri
bende skulle ske. Skolen måtte flyttes.
Kommunen købte arealer op tæt ved havekolonierne
Nørrevang 1 og 2. Arkitekt Ferenc Orban lavede tegninger
til en helt ny skole, og viceinspektør I.C. Pedersen blev
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koordinator på byggeprojektet. Planen var en tresporet
skole til 900 elever, prisen blev anslået til omkring 9 milli
oner kroner, og 15. november 1963 blev første spadestik
taget.
Det var i sidste øjeblik. Den gamle skole var igen ved
at sprænge rammerne, og måtte i en periode låne lokaler
på "aflæggeren", Nordre Skole.
Byggeriet skulle have været færdigt m ed udgangen af
1964, godt et år efter byggestart, men det trak ud til langt

ind i 1965, og nu begyndte det at knibe: hvis skolen ikke
var færdig efter sommerferien, var der simpelthen ikke
plads nok til alle elever i det nye skoleår.
Men skolens første afsnit blev færdigt. Og den 16.
august 1965 m ødte alle elever i skolegården på Borger
gadeskolen for at starte det nye skoleår med at sige farvel
lil den folkeskole, Alderslyst-borgerne havde kæmpet så

linvlheil i elevernes kantine på
Ntnievnn$skalen sitlsl i 70 erne.

hårdt for at få i årene før 1907.
I samlet trop og med Dannebrog i spidsen vandrede
alle ud til den nye skole, Nørrevangskolen, hvor kultur
udvalgsform and Juditthe Boock og andre politikere og
embedsmænd stod klar til at overdrage den splinternye
skole til lærere og elever.
Det v ar dog kun første afdeling, der var fæ rdig, og

eleverne kunne det følgende år på nærm este hold følge
byggeriet på det næste store afsnit. Dermed kunne de
sidste klasser i 1966 flytte fra Borgergadeskolen, og i
begyndelsen af februar var der indvielse af de to afsnit.
Alderslysts oprindelige skole havde holdt flyttedag til
nye, moderne rammer, og de følgende år blev skolen
gjort færdig med yderligere et par afsnit, blandt andet en
fløj til specialklasser. At beslutningen havde været rigtig
og uundgåelig, kunne ingen være i tvivl om. Allerede
mindre end 10 år efter havde skolen fuld belægning med
næsten 1100 elever.
Nørre vangskolen fik store lokaler til børnehaveklasser
fra august 1970, og der blev indrettet sproglaboratorium
og flere andre nye faglokaler.
Sidst i 60'eme var elevtallet så stort, at der måtte laves
en helt ny struktur. Skolen blev simpelthen delt op, så der
blev flere m indre skoler i skolen i form af seks afdelinger
med hver sit lærerteam.
Nørre vangskolen blev efterhånden pålagt flere nye
opgaver. Den skulle huse hjælpeklasser fra hele kommu
nen, og skolen fik også centerklasser for elever med gene
relle indlæringsvanskeligheder. Disse elever kom fra den
østligste del af Århus amt. Endelig fik skolen to m odta
gerklasser for indvandrerbørn. Her kom børn, der ikke
kunne tale eller forstå dansk, men som inden et år var
gået, kunne klare det svære sprog så godt, at de efter
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hånden kunne integreres i de respektive klasser på skolen.
Nørrevangskolen blev fra starten en stor og børnerig
skole, men den forstod at bipasse sig, så den ikke kom til
at virke som en skræmmende mastodont. Opdelingen i
mindre "skoler" er ét eksempel. En skolegård til hver fløj,
så Nørrevangskolen ialt fik omkring ti skolegårde, er et
andet.
Med indgangen til 70'erne kom de nye, demokratiske
strøm ninger til det danske skolevæsen, og Nørrevangskolens første skolenævn tog fat på arbejdet. De første år
var et af de varme emner seksualundervisningen. Som på
alle andre skoler måtte forældrene i nævnet tage stilling
til det materiale, lærerne ønskede at benytte til denne
undervisning, og det gik mere glat på Nørrevangskolen
end mange andre steder. Eleverne kom fra en ung bydel,
og holdningen var liberal, selv om der naturligvis var
visse diskussioner om de ret frisindede undervisnings
materialer, der i disse år fandt vej ind på skolerne.
Skolenævnet fungerede i 20 år, så blev det i 1990 afløst
af en skolebestyrelse med større magt. Det var fælles for
alle skoler.
Hvad der derimod ikke var fælles for alle skoler var
overbygningen. Silkeborg kommunes byråd besluttede i
februar 1991 at lade Nørrevangskolen beholde sin over
bygning, mens andre skoler måtte sige farvel til de ældste
klasser.

Den gennemgribende ændring af skolestrukturen i
kommunen blev vedtaget efter m åneders hård debat. Et
faldende elevtal var grunden, og flere skoler mistede som
nævnt overbygningen, blandt andet Nordre Skole.
Det var et nyt kapitel, der startede med Nørrevangskolens indvielse i 1967. Peter Hansen, der var skolein
spektør på Borgergadeskolen, fortsatte som inspektør på
Nørrevangskolen til 1970. H er blev han afløst af I.C.
Pedersen, den hidtidige viceinspektør, først på Borgerga
deskolen siden 1962, og siden på Nørrevangskolen. I. C.
Pedersen var skoleinspektør til udgangen af 1989, og her
efter blev Mogens Mejlgaard skolens leder med én af

1

lærerne fra den oprindelige Borgergadeskole, Preben
Niemann, som viceinspektør og souschef. En funktion
han havde haft siden 1970. For den gamle skole på Bor
gergade begyndte der imidlertid også et nyt afsnit, da
Nørrevangskolen blev taget i brug. Den havde gennem
årene lagt fysiske ram m er til mange Alderslyst-børns
undervisning. Det havde været en kamp at få skolen, og
lærerne havde næsten konstant kæmpet mod alt for små
rammer. Nu ventede nye opgaver for det, der også blev
kaldt "Alderslyst Universitet": nemlig som kom munens
ungdomsskole.
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Alderslyst Saw w rk og
Eniballagefftbrik omkring
1939. Rasm us M t M le
flyttede sotn den forste ud
på Nørrevænget med sin
virksomhed sidst i
1930 erne.

Fra værksteder
til industrikvarter
Ved århundredeskiftet sad mange af m ændene i Al
derslyst ved tællehesten og tællede træsko, men dette
egnslypiske gamle håndværk forsvandt, og i Alderslyst
blev der ikke skabt nye store arbejdspladser. Bydelens
borgere arbejdede i købstaden Silkeborg.
Enkelte håndværkere etablerede sig dog med værk
sted i bydelen, blandt andre smed Møller og smed Poul

sen, begge i Borgergade. N. Hauge indrettede omkring
1930 en trikotagefabrik ved Guldbergsgade, og produkti
onen blev efterhånden udvidet en del. Foran fabriksbyg
ningen blev der rejst en lille sten med den m anende in
skription, "Arbejdet Adler". N. Hauge byggede en state
lig villa ved sin virksomhed, og denne villa blev langt se
nere kendt som "E. P. Huset" for efterlønsmodtagere og
pensionister. Virksomheden blev efter nogle år solgt til
Chr. Rasmussen, Jydsk Trikotage, der drev fabrikken
frem til 1937, hvor Wissing og Jensen købte den og etable
rede "Wissing & Jensen A /S Herrekonfektionsfabrik".
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møbelvirksomheder: Vissing på Ansvej, Johan Johansen i
Borgergade, Jens Andersens "Alderslyst Stole- og Stelfa
brik", C. F. Storgaard Jensens Trævarefabrik og Agner
Andersens "Alderslyst Møbelfabrik", Guldbergsgade. Af
andre virksomheder kan nævnes cementstøberiet, der lå
ved Ansvej. Ved indlemmelsen blev det, sædvanen tro og
i fuld overensstemmelse med virkeligheden, slået fast, at
Alderslyst ikke bragte de mange arbejdspladser med til
den nye storkommune Silkeborg. Men udover Wissing &
Jensen blev et par savværker og imprægneringsanstalter
dog nævnt.

W issing og
Jensen A/S
Herrekonfcklion,
interiør i den
gamle syst ue.

Ved indlemmelsen i 1941 nævnes Wissing & Jensen
A /S som den eneste fabrik i bydelen, og med sine
omkring 40 ansatte var virksomheden da også Aldersly
sts største industrielle arbejdsplads. Fabrikken var især
kendt for at fremstille arbejdstøj, men den fabrikerede
også herrebenklæder og drengetøj altsammen med vare
mærket "Pari". Wissing & Jensen udvidede kraftigt
om kring 1950, og virksom heden fortsatte frem til m idt i
70'erne, hvorefter fabriksbygningeme blev ombygget og
indrettet til ejerlejligheder.
Alderslyst havde flere savværker, snedkerier og
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Hauges gamle
fabriksbygning,
som Wissing og
lensen overtog.

Alderslyst omkring I960. Ringvejen er anlagt og industrikvarteret ved at spire frem .
Kirken ligger fortsal øde, og mellem den og Ringvejen ses kolonihaverne.
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Tandrup
Automobiler og
Traktorer på
Borgergade

M øballes Savværk
på Søly s tvej i
1920 erne.
Mandskab foran
lastbil med
kartoffelkasser.

Jenssen-Tusch havde imprægneringsanstalt og sav
værk på Sølystvej, men m idt i 1920'erne solgte han til
Rasmus Møballe. Jenssen-Tusch junior etablerede imidler
tid savværk, træ- og tømm erhandel på Borgergade. Niel
sen Duelund havde imprægneringsanstalt på Færgebak
ken, m en da Færgegården blev bygget 1943-45, flyttede
imprægeringsanstalten uden for selve bydelen. Rasmus
Møballe flyttede i 1938 ud på det nuværende Nørrevænget, og etablerede "Alderslyst Savværk og Emballagefa
brik". Rasmus Møballe var i mange år borgerforeningens
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førstemand, og han fik tid til såvel virksomheden som et
stort foreningsarbejde. Virksomheden var den første, der
flyttede ud i det senere industrikvarter.
G. Tandrup købte i 1937 et lille automobilværksted på
adressen Borgergade 59, og det blev begyndelsen til en
stor virksomhed inden for denne branche, ligeledes med
senere adresse i det nye industrikvarter. Det lille værk
sted på Borgergade udviklede sig til Scania-centret, Dies
elhuset À /S, der i 1990 var arbejdsplads for 140 med
afdelinger i Horsens, Vejle og Herning.

Alderslyst var en bydel, hvor man boede, mens man
lur størstepartens vedkomm ende arbejdede andre steder.
Der har hele tiden været en række små værksteder,
nom beskæftigede ejeren og måske et par mand, men nogle
More industriarbejdspladser fandtes ikke. I løbet af
I‘W e rn e opstod imidlertid et industrikvarter, der de kom
mende år udviklede sig som en ring om det gamle AldersIVM med DAB og A /S Kaj Neckelmann som sværvægterne.

••o irJ Multer, borgergade.

Julenisser, legetøj
og honningkager
Mens Alderslyst aldrig har været kendetegnet af de
helt store arbejdspladser, har bydelen gennem årene
været kendt for nicheproduktion inden for vidt forskellige
områder. Længst tilbage går fremstillingen af honning
kager, der startede i 1882, da Peter Lund etablerede sin
virksomhed i en lille ejendom Lundsgade. De første hon
ningkager blev kørt på trillebør ind til marked i Silke
borg, men siden blev kagerne i bil kørt rundt til folkefe
ster og m arkeder over store dele af Jylland, hvor de blev
solgt fra bolschestribede boder. 100 år efter produktio
nens start stod oldebarnet Henning Lund for produktio
nen, og virksom heden var da en af Silkeborgs ældste.
Andre former for nicheproduktion i Alderslyst bør
nævnes: I 1933 begyndte Ole og Mette Martine Jensen et
gibsstøberi i deres hjem på Grøndalsvej, og herfra blev
der produceret tusindvis af julenisser, lyseholdere og
andre figurer af gips. Efter besættelsen blev der stor efter
spørgsel efter julefigurer af gips, og virksomheden udvi
dede med en ny bygning i 1947. Gipsstøberiet på Grøn
dalsvej var fra først til sidst et familieforetagende, hvor
Ole og M ette M artine Jensen drev virksom heden m ed
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hjælp fra deres børn. Produktionen hørte op i 1953. Legetøjsfabrikken Vibo begyndte i 1934 med to m and, men indehaveren, Rudolf Nielsen, fik i de følgende år virksom-

heden i Nørregade nr. 1 til at vokse, og den kom til at beskæftige 10-15 mennesker. I 1944 blev der opført en ny,
m oderne fabriksbygning med tidens nyeste teknik.

Honningkagebager Lund i det
rød-hvid- stribede telt. Fire
generationer bar siden 1882
bagt honningkager i Alderslyst,
og en gade er opkaldt efter familien.
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Legetøjsfabrikken Vibo,
Nørregade.

O le Jensen og to sønner maler julenisser i Gipsstøberiet pd Grøndalsvej.
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Papir fra
A lderslyst Ispind
fra 40 'erne.

Mælk og flødeis fra
Alderslyst Mejeri
Alderslyst Mejeri og Flødefabrik på Kejlstrupvej star
tede sin virksomhed den 1. november 1928, og herefter
havde bydelen i mange år frem sit eget mejeri, der både
leverede mælk og is til Alderslysts befolkning. Med salg
fra vogne, der kørte rundt i gaderne, og fra bydelens
mælkeudsalg.
Mejeriet var privat med Folmer Thøgersen Grønborg
som ejer, og ifølge "Dansk Mejeristat" fra 1931 havde det
dette år kun seks leverandører, der til gengæld til sam
m en havde 311 køer. Det fremgår også, at der på det tids
punkt blev fyret m ed kul og savsmuld. Meget hurtigt
efter starten blev der sat gang i produktion af flødeis un
der navnet "Alderslyst Is". Produktionen af pinde-is og
bøtte-is fandt sted i selve mejeriet, men i 1947 gik Alders
lyst Mejeri og det andet lokale mejeri, Stassano, sammen
om at oprette "Silkeborg Fløde Is" i en nybygning på
Enghavevej. Grønborg overtog siden alle aktierne, så
isproduktionen igen blev et rent Alderslyst-foretagende.
Efter ti år blev Silkeborg Fløde Is opkøbt af Pyramide Is
fra Mejeriet Enigheden i Århus og isfabrikken på Eng
havevej blev om dannet til depotvirksom hed. 1 1969 blev
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Alderslyst M ejeri
på Kejlstritpvej.
En arbejdsplads i
bydeleil een nein
godt 60 dr. Sene
re blev der opført
ældreboliger på
arealet.

Pyramide Is købt af Sol Is, ejet af Unilever, og efter
yderligere et par år blev navnet Frisko Is.
I 1973 var iseventyret i Alderslyst uigenkaldeligt slut.
I ta I»lev Mabrikken købt af KFUM og omdøbt til Enghave
hi mel, Selve mejeriet kørte i mange år med Grønborg som
dheklør I l%2 kom hans søn, Knud Grønborg, til virk
somheden som prokurist, og han blev tre år senere direktør.

I længden kunne mejeriet ikke holde stand mod
udviklingen med centralisering af den danske mejeridrift. Som så m ange andre mejerier måtte produktionen
indstilles, og den tunge beslutning blev taget i 1985. Her
efter blev mejeriet fjernlager for Mejeriet Enigheden i År
hus frem til 1989. Da måtte en af bydelens vitale arbejds
pladser lukke sin historiebog efter godt 60 års virke.
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Alderslyst Brugsforening,
Borgergade.

Potter, pander
og klipfisk
Alderslyst Brugsforening blev stiftet den 19. juli 1919
ud fra et ønske om "ved fælles indkøb at forskaffe sine
medlemmer gode og uforfalskede varer til den billigste
pris". Mange af bydelens frem trædende m ænd sad i den
første bestyrelse: Julius Larsen (formand), M artinus Bomholt, Jens Roed, David Pedersen, Laurs Laursen, Anton
Veng og Laurids Hedeager.
Den nye forening købte bydelens ældste købmands
forretning og indrettede den til brugs. Man kom i de
første år ud for megen modgang, men efter 1925 gik det
fremad.
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Brugsforeningen havde solidarisk ansvar, men det blev
ophævet i 1934. Samme år iværksatte m an en kampagne
for at hverve nye medlemmer, og her slog m an på, at
medlemmerne i 1933 havde fået 10% i dividende, og at
det solidariske ansvar var ophævet.
Brugsforeningen var på mange m åder en landbrugs,
hvor der som en naturlig ting også blev solgt en del grov
foder til de mange hønsehold, der var i bydelen.
Lærer I.C. Pedersen handlede i brugsen fra sidst i
1940'em e og kom hurtigt i dens bestyrelse. Han har for
talt om sit første m øde med brugsen:

"Del var en gammeldags brugs med et landligt præg
inn I potter, pander og klipfisk i butikken. Da jeg begynd
te I bestyrelsen havde m an den ordning, at uddeleren ved
uh len al det almindelige salg også privat handlede med
»eg, kul og koks. Butikken bar præg af tid og ro, der var
Ingen hastværk og altid god tid til en snak og til at få
Moppel piben. Når m an betalte sin bog, kunne man få en
i Igar og et bolsje til børnene."
I forbindelse med byggeforeningens nye byggeri på
I angelinie først i 1950'em e åbnede Alderslyst Brugsfore
ning en filial derude, og i den anledning gik man over til
kontant betaling. Mange frarådéde på det kraftigste dette
mKlie 11, man frygtede, at kunderne ville flygte fra brugsen

og skifte til en købmand, der ville give fortsat kredit i
form af handel "på bog". Men den kontante betaling var
kommet for at blive som fremtidens betalingsform.
1950'erne betød nye tider for dagligvarehandlen, og
Alderslyst Brugsforening ønskede at deltage i fremtidens
handelsmetoder, men det krævede store økonomiske
midler, og det kunne knibe.
I.C. Pedersen oplevede det således: "Økonomien spil
lede en afgørende rolle i bestyrelsens arbejde, og selv om
foreningen på ingen m åde var forgældet, så kneb det med
at få råd til større nyinvesteringer. Derfor var det nød
vendigt med en samm enslutning med dem i Silkeborg,
hvis vi f.eks. skulle få en ny og mere moderne butik i
Alderslyst. En af grundene til en sammenslutning var
også ønsket om at sælge kød, hvilket de var begyndt med
i Silkeborg. Men der var en del mistro over for dem i Sil
keborg, og man mente godt, at vi herovre kunne klare
ærterne selv. Alderslyst Brugsforening var klart upolitisk,
mens dem i Silkeborg åbenlyst var socialdemokratisk ori
enteret."
Juditthe Boock var også med i Alderslyst Brugsfore
ning i 1950'erne, og hun fortæller om baggrunden for
samm enslutningen med Silkeborg Brugsforening i 1960:
"Efterhånden begyndte vi at diskutere muligheden for en
sammenslutning, og det var os unge og socialdemokrater,
som gik i spidsen for dette arbejde. Det var en nødvendig-
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bed, men alligevel var medlemmerne meget tilbagehol
dende og skeptiske over for dem inde i Silkeborg, som
man mente altid ville dominere. FDB pressede også på
for et tættere samarbejde mellem Silkeborg og Alderslyst
Brugsforeninger, hvilket kom til udtryk ved, at de nægte
de at hjælpe os med at oprette en ny forretning på
Nørretorv, hvis vi ikke fik et samarbejde i stand."
Alderslyst Brugsforening eksisterede i godt 40 år som
selvstændig brugsforening, og i 1960 gik den ind i Silke
borg og Omegns brugsforening. Alderslyst fik sin m oder
ne brugs på Nørretorv, og den blev hurtig en succes. Der
imod blev den nye sammenlægning ingen entydig suc
ces, og kun tre år senere indgik man samlet i det store
landsdækkende HB-samarbejde.
H B pil
Nørretorv.
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Nørretorv Bibliotek
fra vugge til vokseværk
1 1960 fik Alderslyst sit bibliotek i den tidligere
Restaurant Nørreport på Nørretorv.
**
Hvor der tidligere var blevet danset og serveret øl,
rykkede nu bøger og bogorme ind.
Men historien om biblioteket i Alderslyst går tilbage
til sommeren 1952. På et bestyrelsesmøde i Alderslyst
Borgerforening blev der snakket om, at det ville være
naturligt med et bibliotek i det store nybyggeri på
Nørretorv. Man besluttede at rette henvendelse til kom
munen herom. Nogle m åneder senere, i oktober, kunne
borgerforeningen imidlertid konstatere, at der ikke var
kommet svar fra kom munens biblioteksudvalg, og fore
ningen rettede henvendelse til de øvrige foreninger i
Alderslyst.
En måned senere lå der et svar fra byrådet: Et biblio
tek i Alderslyst kunne ikke fremmes i øjeblikket, hed det,
og det tog borgerforeningen så til efterretning.
Det var imidlertid ikke kun borgerforeningen, der for
søgte at få bibliotek til Alderslyst. Også Alderslyst Social
demokratiske Forening var flere gange fremme på banen.
Og Silkeborg Bibliotek var enig i, at skulle borgerne "på
den anden side af søen" have den betjening, de havde krav

seriøst med planerne.
Statens Bibliotekstilsyn sagde god for lokalet, og det
med god grund. Et kommende bibliotek kunne ikke
komme til at ligge bedre, lige ved butikstorv, posthus og
apotek.
Overbibliotekar Povl Skov lavede budget og planer,
og biblioteksudvalget kunne den 23. november 1959 kro
ne forarbejdet med en vedtagelse i byrådet.
Hermed var det ganske vist: Alderslyst skulle have sit
eget bibliotek.
5. januar 1960 blev en festdag i Alderslyst. Den nye
biblioteksfilial blev indviet med taler og m untre indslag.
De m untre indslag var nu ikke alle planlagte. Det
viste sig, at malingen ikke var helt tør alle steder, og under

pä, mätte der laves en filial.
I 1959 skete der omsider noget:
Restaurant Nørreport var lukket, og Handels- og
I „md brugsbanken købte sig ind for at lave bankfilial.
Banken skulle imidlertid ikke bruge al pladsen, og det
lokale, der hidtil havde tjent som selskabslokale, blev
dermed frigjort til bibliotek.
Nu gik det stærkt: Alderslyst Borgerforening og
Alderslyst Socialdemokratiske Forening gik atter i aktion,
o g
kommunens biblioteksudvalg begyndte at arbejde

I9 6 0 ; H andels
og Landbrugs
banken har åbnet
filial i den tidli
gere restaurant,
og biblioteket er
åbnet i det hidti
dige selskabsloka
le bagved.
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talerne lænede nogle af gæsterne sig mod den våde
maling. Det blev nu taget med godt humør, først og frem
mest takket være malermester Vendeltorp, der var klar
med klud og rensevæske til de uheldige gæster.
2000 bøger fik Alderslyst-borgerne fra starten direkte
adgang til. Heraf var halvdelen indkøbt til anledningen,
mens den anden halvdel var udlånt fra hovedbiblioteket.
Ellers bestod biblioteket af et enkelt lokale med bord og
fire stole, samt toilet, fælles m ed banken. Som leder
ansattes bibliotekar Marie Nygaard.
Bøgerne fik ikke lov til at samle støv på hylderne.
Efter tre uger var tre ud af fire udlånt, og der var registre
ret 354 lånere. Nogle af dem var overført fra hovedbiblio
teket, men den første måned betød trods alt 150 lånere,
der aldrig tidligere havde været brugere af biblioteket.
Nordre Afdeling, der blev filialens navn, havde ikke
adgang for børn under 14 år. Det blev der udtrykkeligt
gjort opm ærksom på i en skrivelse til alle hjem i Alders
lyst. Børnene kunne låne bøger på skolen...
I 1969 flyttede banken, og biblioteket fordoblede sin
plads. Det betød, at Nordre Afdeling efter om bygning
kunne åbne i april 1970 - med børneafdeling bestående af
1300 bind. Ellen Olesen, der hidtil havde stået for børne
biblioteket på hovedbiblioteket, blev ansvarlig for det
nye børnebibliotek i Alderslyst, og hun blev senere leder
af hele afdelingen.
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Borgerne i Alderslyst tog nu for alvor biblioteket til
deres hjerte. Etableringen af et børnebibliotek gjorde, at
børnene fra barnsben vænnede sig til at komme i bøger
nes verden på Nørretorv, og her kunne de også opleve
forskellige former for underholdning. Fra først i 70'eme,
hvor det officielle navn blev "Nørretorv Afdeling", var
der hver vinter film, teater, osv. hver anden uge. Blandt
andet optrådte Skippers Dukketeater flere gange for de
yngste lånere.
Men i takt med stigende lånertal blev pladsen mere og
mere trang. Indtil 1969 steg udlånet efterhånden Kl 20.000
om året. To år senere, i 1971, var udlånet mere end for
doblet. Og m idt i 7 0 ' erne rundede udlånet de 100.000.
Stigningen fortsatte i 80'eme, og pladsen blev nu for
alvor trang: det blev næsten umuligt at lave bogudstillin
ger, betjeningen i skranken var besværlig, og flere tusinde
bøger m åtte deponeres inde på hovedbiblioteket.
Politikerne kunne godt se, at den var helt gal, og der
blev afsat penge til bygning af en ny filial. 1 1982 var man
så vidt med planerne, at der blev nedsat et byggeudvalg.
Men ak: kommunen skulle spare, og byggeplanerne
blev udsat, først én gang, så én gang til, og så helt opgi
vet. Fra og med årsskiftet til 1987 gik Alderslyst-borgerne
i aktion. En komité blev nedsat, og midt i februar samme
år afleverede komiteen et par tusinde underskrifter til
politikerne.

Tnvitgscl og et godt
gr» jj. Glim t fra et af
ile utallige bårnearrangementer pit
Nar retorvs Bibliotek.

Nyt* projekter blev søsat, men gik under. Og Alderslystborgerne måtte erkende, at politiske tilsagn og vedtagel
ser Ikke altid er nok.
Veti indgangen til 90'eme var situationen uændret, og
komiteen for Alderslyst Bibliotek genoptog sine aktivite
ter, forti i endnu en plan var ved at glide ud i sandet,
nemlig etablering af et bibliotek i forbindelse med et
Morre kompleks ved den hidtige Borgergadeskole.

q

1 stedet blev der så småt puslet med planer om slet
ikke at flytte biblioteket, men i stedet udvide det bagtil,
hvor der var plads til byggeri.
Da var udlånet 130.000 om året. En trediedel af mate
rialerne var deponeret i et kælderlokale på den anden
side af vejen, så personalet gang på gang måtte over efter
ønskede bøger der. Og frokoststuen var en bankboks fra
dengang lokalerne husede Handels- og Landbrugsbanken.
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ßarak-unge ved det
lille sam funds
vandforsyning.

Barak-unge
Balle kommune havde i 1920'em e barakker til bolig
løse på et om råde et godt stykke ude ad Sandvejen.
Barakkerne lå uden for al Alderslysts civilisation, her
var ingen elektricitet, gas eller indlagt vand. Man var et
samfund for sig, og oveni en ofte trængt situation, m åtte
barakfolket døje med det omkringliggende samfunds
ringeagt. Men trods alt blev livet også levet her med de
glæder og sorger, der nu en gang hører sig til.
Møllersvenden Jensen flyttede sidst i 1920'erne ud i
barakkerne, og datteren Carla Jessen husker om den tid:
"Vandpumpen stod i gården, og her stod også folks gry
der og beskidte pander. Én af konerne fik altid øllebrød,
og hendes gryde havde en tyk skorpe af den her ølle
brød. Barakkerne var to lange lave træbygninger med en
række lejligheder i, og i midten var en lige så lang længe
med lokummer, vaskerum, brændeskur m.m.. Lejlighe
derne var små, og familierne ofte store. Omkring husene
var der mulighed for at holde lidt høns og en enkelt gris.
N år grisen skulle slagtes kom Søren "Kineser" og stak
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grisen. I køkkenet var der et saltkar i bunden af køkken
skabet, karret var faktisk nedgravet i skabet, så man m åt
te helt på knæ for at hente kødet. Vi havde altid saltkød
at spise.
Min far og andre tømte selv lokummerne og brugte
indholdet som gødning til jorden.
Vi havde det udm ærket derude, og vi kunne passe os
selv. At så folk fandt på at kalde os for "rakkerpak" eller
"barakunge", det var vi ligeglad med, eller også kunne
de få et par lussinger."
Først i 1940'erne blev de "nye" barakker bygget lidt
længere inde mod Alderslyst. Barakkerne var fortsat af
træ, og vandet skulle stadig hentes ved pum pen i gården.

Under den ene barak var bygget et beskyttelsesrum, og
her festede beboerne af og til. Der var et skel mellem
beboerne i de "gamle" og dem i de "nye" barakker, men
for det omkringliggende samfund var og blev det barak
unger, som boede her.
Først i slutningen af 1950'eme blev der for alvor grebet
ind for at forbedre denne sam fundsgruppes boligforhold
og derm ed deres livsbetingelser.

I m baraksamfumiet. Barakken skimtes som én-etages bygning i venstre hjørne.

1 1960'erne skød et nyt stort boligkvarter op i Alders
lyst: ved Lupinvej og Resedavej blev der bygget ialt 21
blokke, og de blev bolig for 2000-3000 mennesker.
N u var pladsen i virkeligheden ikke ledig, da bygge
planerne tog form. Alderslyst Stadion havde på en del af
om rådet lagt jord til m ange glidende tacklinger de sidste
år, men nu var Søholt ved at blive indrettet til idrætsan
læg, og her flyttede Silkeborg Boldklub over.
Værre var det med de store kolonihaveområder, der
gik helt over til Kejlstrupvej. Her lå haverne på rad og
række, sirligt dyrkede med småhuse og tid til en kaffetår
mellem jordbærrækker, stauder og stikkelsbærbuske.

Kolonihaver
måtte vige tor boliger
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Slagteriarbejder
N is leasen i sin
kolonihave ved
Vatnnuifej.

Også på den østlige side af Kejlstrupvej havde der
været kolonihaver. Her byggede Arbejdernes Byggefore
ning og Arbejdernes Andels-Boligforening først i 60'erne
ialt 50 énfamiliehuse. Og nu skulle der følges op med
blok-bebyggelserne på den anden side af Kejlstrupvej.
Boligproblemet var stort, men der var også dem, der
skulle have et nyt sted at bo:
"De gamle barakker ved Sandvejen skulle væk. De
havde længe været en tom i øjet, m en de mennesker, der
boede i dem, skulle jo bo et sted, og det var ét af formåle
ne m ed det første Nørrevangs-byggeri af énfamiliehuse.
Kolonihaver med små lysthuse strakte sig vidt prf begge sider af Kejlstrupvej.

Både for disse huse og ved blokkene ved Lupinvej og
Resedavej gjaldt det, at de mange kolonihaver først måtte
opkøbes, og det blev de for 500 til 1000 kroner stykket. Til
sidst var der imidlertid nogle kolonihaver, der kom til at
koste både 10.000 og 12.000 kroner, fordi dem, der ejede
dem, ikke ville af med dem. De havde jo efterhånden fun
det ud af, hvor vigtig jorden var for os. Nogle af haverne
var også bebygget med meget fine kolonihavehuse, og
det var naturligvis med til at få prisen op", erindrer Peter
Fejerskov, daværende forretningsfører i Arbejdernes Byg
geforening.
Én-fam iliehusene kom som næ vnt først i 60'erne, og
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i 1965 startede byggeriet af de mange boligblokke med
næsten 800 lejligheder ved Lupinvej og Resedavej, og og
så her byggede Arbejdernes Byggeforening og Arbejder
nes Andels-Boligforening hver sin afdeling.
Alt blev jo ikke bygget på én gang, og en del tidligere
haver med huse lå tomme hen i et værre rod, indtil det
hele blev bebygget.
Niels Kristensen, der var pedel de første mange år på

Lupinvej, husker fra byggeårene:
"I et af de rømmede havehuse flyttede en m and ind.
Han havde dresserede rotter og en schæferhund, og han
var ikke indstillet på at.fly tte. Huset lå, hvor der nu er
parkeringsplads for Normann Supermarked. Vi gav ham
kælenavnet "Skovtrolden", og han blev boende til sidste
øjeblik. Først da et par betjente kom ud og sagde, at nu
m åtte han altså flytte, pakkede han og rejste, og rotterne

En pilsner og en
pølse. Endnu en
blok er rejsl, endnu
el rejsegilde holdes
i 60 em es massive
boligbyggeri ved
Lupinvej og
Resedavej.
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kom væk. Han flyttede ud i nærheden af Lysbro, hvor der
var en gammel skrotplads med blandt andet nogle gamle
bilvrag. Det var den absolut sidste af de gamle "beboere".
Byggeriet gik fantastisk hurtigt med en opgang færdig
hver 14. dag. Og de første blokke blev fyldt op næsten før
de var færdige. Folk flyttede ofte ind, endnu før trappe
gelænderet var sat op".
Der blev bygget på livet løs over seks-syv år, og ingen var
i tvivl om, at dette byggeri var lige efter bogen. Senere
blev denne form for element-blokbyggeri udsat for nogen
kritik i boligdebatten og stort set stoppet, men sådan byg
gede man i 60'erne, og i løbet af kort tid blev der skabt
masser af boliger med muligheder for fælles aktiviteter.
I 1968, det år, hvor studenterne over hele Europa gik
på barrikaderne, og hvor ord som "solidaritet" og "kol
lektivisme" blev almindelige i lejer- og boligdebatten, vis
te de to boligforeninger en udstilling over det moderne
byggeri, hvor man bor tæt sammen i store blokke med en
række fælles faciliteter:
"Det er godt at bo godt", hed udstillingen, og nogle
møblerede lejligheder blev vist frem. Stilen var teaktræs
møbler, én-to-tre møbelsæt med sofaer og lænestole om
kring et lavt kakkelbord, samt ryatæpper. Der var spise
køkkener med el-komfur, køle- og fryseskabe, og bade
værelserne havde både kar og bruser. Ialt fire vaskerier
m ed m asser af vaskem askiner og tørretum blere stod til
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Kranerne arbejdede flittigt. Elementerne blev løftet på plads,
skød op med rekordfart.

el boligkvarter

E n - M r e møbler, kakkelborde og ryatæpper. En typisk stue fra de år, 60 erne
gik på hæld.

M id t i 60 'erne: de første a f mange blokke er rejst, men kolonihaverne ligger endnu,
hvor de kommende blokke skat stå, og Lupinvej er endnu ikke ført hell ud til Borgergade.
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rådighed for lejerne.
10-12.000 mennesker besøgte på en weekend udstillin
gen, og der var flere gange kødannelse af folk, der ville se
de m oderne lejligheder ved Lupinvej og Resedavej.
Der blev skabt dejlige boldbaner, og senere fulgte
"H uset", et aktivitetshus, der fra m idt i 70'erne blev ram 
me om en lang række fritidsaktiviteter. Tidligere havde
én af de store lejligheder på Resedavej været ramme om
beboeraktiviteterne.
Udvalg med m edlemm er fra blokkene på henholdsvis
Lupinvej og Reseda vej planlagde sammen med en besty
rer aktiviteter i "Huset", og der kom gang i foto, porce
lænsmaling, filmaftener, dart, dilettant og meget mere.
Også masser af private fester kom de to festsale i "Huset"
til at danne ramme om.
Mellem blokkene blev der lavet legearealer og der op
stod en sportsklub, B78, der holdt sine bestyrelsesmøder i
"Huset" og spillede på banerne ved Nørrevangskolen.
Klubben havde i 1991 omkring 80 medlemmer.
Et månedlig blad, "Nørrevangs Nyt" skulle holde
samm en på beboerne og fortælle om kommende aktivite
ter. Og disse aktiviteter kunne blandt andet være sommer
fester med stort telt og diverse påhit. Engang i SŒeme
fandt man således på at lave en fodboldkamp mellem
beboerudvalg og pedeller fra henholdsvis Lupinvej og
Reseda vej. Borgmester Jørn W ürtz var dommer, og alt var
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Linge borgere i fuld
krigsmaling fra
Lupinvej- og
Resedavej-btMt •
nes første år.

Iinet op til et spændende opgør med omkring 500 tilskue
re' ved sidelinien. Der var blot det lille problem, at da bol
den kom ind på banen, havde den en diameter på to
meter...
Også fastelavnsfester med tøndeslagning og opdæ k
ning på lange borde foran garagerne blev en tradition.
Men alt er selvfølgelig ikke lyserødt. De første år fik
Resedavej og Lupinvej et ry, der ikke var særlig flatteren
de. Der var perioder med en del ballade, og udskiftnin
gen var stor. Senere ændrede det sig en hel del, så nye
beboere kunne konstatere, at rygterne var løbet foran rea
liteterne. Og at der faktisk var ret fredeligt, ikke m indst
set i forhold til, hvor mange mennesker der var koncen
treret på et lille område.
Lupin vej og Resedavej blev en finger på tidens puls.
Le vevilkårene ændrede sig op gennem 80'erne, færre
byggede eller købte eget hus, og flere blev boende, hvor
de var. Udskiftningen stagnerede, og antallet af til- og
Irat lytninger gik væsentlig ned i forhold til årene med
den kraftige udskiftning, og det var m ed til at skabe sta
bile» og fredelige forhold i det store, koncentrerede bolig
område. Til gengæld betød det ikke færre børn. Mange af
de større lejligheder, hvor der tidligere havde boet pensi
onister, blev efterhånden beboet af børnefamilier, blandt
andet fordi reglerne blev strammet, så enlige ikke kunne
bo l store lejligheder.

Allerede ved byggeriets start m idt i 60'eme tog Arbejder
nes Byggeforening fat på oprettelsen af en børne- og ung
dom sinstitution "Nørrevang" m ed vuggestue, børnehave
og fritidshjem.
Med så koncentrerede bebyggelser måtte der også
være institutioner, og den tredelte børne- og ungdom sin
stitution var i 1990 normeret til 32 børn i vuggestuen, 60
børn i børnehaven og 60 i Fritidscentret Nørrevang.
Blokkene ved Lupinvej og Resedavej blev ikke bare et
måleinstrument, der på mange m åder viste udviklingen i
landet som helhed. Også storpolitiske emner spillede
indirekte ind.
I 70'erne kom en del jugoslaver til Silkeborg, hvor de
fik arbejde hos A /S Kaj Neckelmann eller andre steder,
og nogle af dem kom til at bo i blokkene ved Lupinvej og
Resedavej. Neckelmann lejede simpelthen en række lej
ligheder og møblerede dem. Også en del tyrkiske gæste
arbejdere lejede sig ind i blokkene.
Senere kom der vietnamesiske og iranske flygtninge
til kvarteret som en påmindelse om forhold ude i den sto
re verden.
Beboerbladet blev de første år lavet på spritduplikator,
men senere blev der anskaffet en rigtig trykkemaskine,
og bladets udstyr forbedredes. Samtidig blev der over en
ledig kanal informeret direkte over tv-skærmen takket
være hybridnettet.
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1 1990 var antallet af aktiviteter for beboerne vokset til
et sådant omfang, at der m åtte oprettes et kontaktudvalg,
der kunne koordinere de mange tilbud. Man skulle sam
arbejde og ikke træde hinanden over tæerne.
Der var da omkring 12 klubber, der tog sig af alt fra
fisketure over vinbrygning til at arrangere diskotek og
billardturneringer.
De to afdelingsbestyrelser tog sig af, hvad der var af
problemer og sager af interesse for beboerne. Og derudo
ver blev der jævnligt holdt m øder for alle beboere, hvor
alle mulige emner blev diskuteret. Beboerdemokratiet tog
sig af stort og småt, og "Huset" blev med årligt omkring
45.000 besøg et slags hjerte i det store byggeri ved Lupin
vej og Reseda vej.

"Fastelavn er mit n a vn ..."
På vej til tøndeslagning
med de endnu små
beplantninger langs stier
og grønne områder.

Beboerfest i 80 'erne.
M asser a f aktiviteter
blomstrede op i det store
boligkvarter.
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Grundtvigianer
og missionen

lens Andersen

Pastor Jens Andersen trak sig tilbage som præst ved
Alderslyst Kirke på grund af alder i 1950, og til hans ef
terfølger blev G unner Johnsen valgt.
I lernied fik sognene en markant grundtvigiansk præst,
11er kom til at betyde meget. Han var en dygtig prædikant
og foredragsholder, og han tog initiativ til et mere aktivt
menighedsliv, også uden for de egentlige gudstjenester.
Blandt initiativerne kan nævnes menighedsmøder,
studiekredse og ungdomsmøder. De sidste m øder blev
kimen til dannelsen af en regulær ungdom sforening
under "De danske Ungdomsforeninger", hvor ungdom 
men modtes til foredrag, filmaftener og almindeligt samv»vr. Ungdomsforeningen blev godt hjulpet af en række
Li’ierstuderende, og man fik lejede kælderlokaler på Møl
ledamsgade, hvor man kunne m øde op hver aften til spil,

Knldskapeltan Aksel Petersen

Sognepræst G unner fait n sen

snak og samvær. Ved særlige lejligheder blev der arran
geret dans, skuespil m.m., og om sommeren tog forenin
gen nogle gange på cykeltur.
Sognet voksede og allerede i 1946 blev Aksel Petersen
ansat som præst. Med ham fik Indre Mission i bydelen egen
præst. Aksel Petersen var en markant forkynder, og han del
tog aktivt i missionens arbejde i Missionshuset på Lundsga
de. Han var flittig til husbesøg og efterhånden samlede han
en ret stor menighed.
En gang i 1950'erne skrev Aksel Petersen en artikel i
en annonceavis om "hyklere", og herved forstod han
mennesker, som lader som om, de er kristne, men som i
hjertet ikke giver Gud hæderspladsen, og så føjede han
til: "det er pinligt og forargeligt som præst at døbe og
konfirmere børn af hyklere og tilsige dem syndstilgivelse".
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Dette missionske standpunkt skabte røre, debat og m od
sigelse, og Aksel Petersens konfirmandhold svandt
m ærkbart ind de følgende år. Der var et levende engage
ment i de kirkelige spørgsmål, som nok også tildels
skyldtes de klare missionske og grundtvigske holdninger
i bydelen.
Kirkekontoret blev oprettet på Borgergade i 1953, og i
1957 fik kirken en fuldtidsansat kordegn.
Kirkens indre blev forandret med tiden. I 1952 blev
der opsat nye malmlysekroner, og midlerne kom ind ved
en indsamling i sognet. Ved kirkens 25 års jubilæum op
hængtes en model af skoleskibet "København". Den øge
de befolkning nødvendiggjorde også en udvidelse af kir
kegården, og i 1955 blev et stort areal vest for kirkegård
en købt til formålet. Den københavnske havearkitekt
Johs. Tholle stod for arbejdet, og kirkegården blev taget i
brug i 1971.
Præsteboligen på Ansvej viste sig i længden ikke for
målstjenlig, og man lod bygge en ny bolig nær ved kirken.
Pastor Johnsen befandt sig imidlertid helbredsmæssigt
meget dårligt i de nye omgivelser, og han flyttede i eget
hus. M enighedsrådet fik efter års besværlige forhandlin
ger Kirkeministeriets tilladelse til at bygge boligen om til
et sognehus, der blev taget i brug i 1974.
Ved denne ombygning blev der indrettet tre konfir
m andstuer, kirkekontor og kirkegårdskontor for de to
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sogne. To af konfirmandstuerne kunne slåes sammen til
større arrangementer.
Alderslyst Kirke gennemgik en omfattende restaure
ring 1975-77. Der kom nyt alterbord med skranke, nyt
gulv, nyt pulpitur med nyt orgel på 20 stemmer, to vente
rum til dåbs- og brudefolk, tårnrum indrettet til organist
og kor samt på korets nordside en tilbygning af et nyt lig
kapel og værelser til præst, kordegn og kirketjener. Ved
denne lejlighed skabte kunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen de flotte glasmosaikker, som i deres art er enestå
ende i Danmark. Glasmosaikkerne betød samtidigt et far
vel til kirkens anden altertavle fra 1948 af André Hcvezis.
Pastor Johnsen virkede til 1980, hvor Damgaard Niel
sen overtog pladsen som sognepræst og provst.

Den gamle skoles sidste
år - som ungdomsskole
I 1966-67 forlod eleverne de gamle skolebygninger på
Borgergade for at tage den nye Nørrevangskole i besid
delse.

Stoftryk veti bordet og et flower
power billede i innduesknrmen.
Ungdomsskole! iv i 70 erne.

Men de oprindelige skolerammer havde endnu et ka
pitel der skulle gennemleves: som hjemsted for den
kommunale ungdomsskoles administration og en del af
undervisningen.
Per gik dog nogle år, før skolen blev fyldt op med
ungdomsskolens aktiviteter, og i disse år kom der andre
unge mennesker i bygningerne. Silkeborg tekniske Skole
brugte skolen til undervisning, blandt andet var der skiltemalerhold på skolen, og også Silkeborg Forberedelses
kursus havde undervisning på Borgergadeskolen. Det
var disse kurser, der senere blev kendt som enkeltfagskorderne og senere igen som VUC Silkeborg.
I >a Silkeborg Ungdomsskole efterhånden indtog loka

lerne, var der visse værkstedsfaciliteter fra teknisk skole,
der kunne overtages direkte. Samtidig blev skolen reno
veret til sin tredie ungdom. Der var ikke tale om en kraf
tig modernisering, men netop en renovering.
Daværende inspektør, Wigmar Edwart: "Den gamle
skoleduft forblev i bygningerne, og det var vi kun glade
for. Der var masser af traditioner i bygningerne, og det
kunne de unge mærke. I hvert fald passede de på dem,
og det uden at vi måtte køre med strenge regler med på
bud og skilte alle vegne".
Silkeborg Ungdomsskoles historie går tilbage til 1942,
hvor AOE med Victor Pedersen som leder, oprettede
"Ungdom sskolen for ufaglæ rt Ungdom ". Den nye skole
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Lyset brænder i skolen ved Borgergade.
Der er gang i ungdomsskolen i bygningen,
hvor så mange Alderslyst-børn gennem
årene fik deres første lærdom.
M en i 1990 var det slu t,
da blev skolen fra 1907 revet ned.

skulle henvende sig til unge, der var gået ud af skolen
efter 7. klasse, og sotn ikke havde fået en læreplads. De
skulle kort sagt have noget nyttigt at foretage sig.
Lignende skoler blev oprettet flere steder i landet, og
Silkeborg var således med helt fra starten med 35 elever.
Det blev begyndelsen på en ungdomsskole, der skulle
blive én af landet største og bedst fungerende, og som
skulle få stadigt flere opgaver at tage sig af. 1 1980 havde
skolen således omkring 2000 elever.
Etableringen af værksteder og lokaler til Silkeborg
Ungdomsskoles administration på Borgergadeskolen
blev fejret med åbent hus i oktober 1976, hvor ungdom s
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skolen kunne vise et sandt overflødighedshorn af gen
brugseksempler frem: Der var hentet stole på det gamle
rådhus, én af lærerne havde leveret sofaer, og katedrene
stammede fra Egnsudviklingsdirektoratet.
"Alt er godt brugt og slidt. Og alle nyder at være her i
det gamle miljø i duften af gammel skole", udtalte ung
domsskoleleder Wigmar Ed wart.
Borgergadeskolen var i mange år ungdomsskolens
eget hus. Der var flere afdelinger med hver sin afdelings
leder, og en række skoler lagde ram m er til undervisnin
gen. Men Borgergadeskolen var skolens hjerte.

I h’ gumle rammer var blevet renoveret med respekt for
.hl
skolemiljø, men efterhånden blev der for
h ihpj Im d e n voksende ungdomsskole.
I hi si Hvilede knallertkøreskolen, for det kunne godt
r i od <»vi*i koncentrationen på dagundervisningen, når
d i i h o l e k n allerter r u n d t i skolegården.
» » c n e i e , I 1 989, hvor Peder Pallesen havde afløst WigloH I dwmI som leder, fik ungdomsskolens hovedafde
lin g
n\d hjemsted: Bakkeskolen på Oslovej blev lukket
ntn ln lh ’skole, og i stedet rykkede Silkeborg UngdomsI ..h ind i skolebygningerne på bakken.
I »« I hele var e l led i et stort, politisk forlig. Silkeborg
i i»t doinbhkole lik mere plads, og området, hvor den
i kiiIi nkole hidtil havde ligget, indgik i planerne om en
n. Hu d'dounlng for hele området: Der skulle skabes en
•I ♦ ha Koscngårdcentret over til den anden side, hvor
h •♦, ( igadcbkolen stadig lå. Her skulle skabes boliger,
n h • »lo ri v, torv og felleshus, ifølge de oprindelige plai i hum al bibliotek.
I h Ihnhlosningen med forbindelsen til RosengårdcenI». i mdi’bai også etablering af en betryggende overgang
•

• » h n ig e ig » t d c .

•h(h lainmerne fra 1907 havde hermed endeligt udI »Ih l milen som undervisningssted, og om rådet blev

»♦oI.h agri III nye formål tilpasset bydelens fortsatte
. b thing

Rosengårdcentret
midt i Alderslyst
Planerne havde rumsteret et stykke tid, og midt i
1980'erne begyndte man for alvor at planlægge et ældre
center i Alderslyst.
Det nye center skulle ligge i om rådet mellem Borger
gade, Tulipanvej, Kirkevej og Rosengade. Og ideen var at
skabe et aktivt center med fælles faciliteter. Med værkste
der, m øderum , cafeteria og meget mere.
Det nye plejeboligcenter skulle være en del af en ældre
politik, der skulle give de ældre samme tilbud som pleje
hjemmene, men samtidig mulighed for et mere aktivt og
selvstændigt liv.
Et stort område af det centrale Alderslyst skulle totalt
skifte udseende, og det indebar blandt andet, at flere
m indre huse måtte fjernes for at gøre plads til det ambi
tiøse byggeri.
Mandag den 22. februar 1988 tog socialudvalgsformand
Tage Jensen første spadestik til byggeriet af aktivitetscen
tret, og der blev udskrevet en konkurrence om navnet.
Socialudvalget satte seks flasker rødvin på højkant, og
det var det fremragende navn "Rosengårdcentret" vel
også værd.
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Rosengårdscentret var el ambitiøst projekt, der skulle sikre de
ældre muligheder for et bade selvstændigt og aktivt liv.
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Silkeborg kommune opførte aktivitetscentret, Århus
unit oplorte et pensionat for handicappede, og Arbejder
ne» Byggeforening opførte almennyttige boliger.
Selve aktivitetscentret, "Rosengårdcentret", var klar til
Aben! Iiuh den 1. september 1989. Cirka 2000 kvadratmeter
med cafe til 100 mennesker, festsal til dobbelt så mange,

et storkøkken og en række værksteder og opholdsrum.
20 mio. kroner kostede byggeriet, d e r m ed sm ukke
farver, hyggekroge, afslappet stil og atmosfære samt en
kelt interiør fremstod som en m oderne ramme om ældres
aktiviteter og samvær.
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En In/ggeslund i
Rosengårdseen trets cafe.

Ved indvielsen kunne socialinspektør Claus Hankert
henvise hl et andet m ødested for ældre, E og P-Huset for
efterlønsmodtagere og pensionister. I dette hus, kun et
par hundrede meter fra Rosengårdcentret, bestemte de
ældre selv, og netop derfor var det populært. Sådan skul
le det også være i Rosengårdcentret. Den 10. oktober 1989
blev det første brugerm øde holdt, og her kunne alle, der
ønskede indflydelse på centrets dagligdag, møde op. Et
brugerråd skulle sammen med lederen, Lisbeth Andersen,
udstikke linierne.
I november fulgte så den officielle indvielse med 150
indbudte, og her sagde en med rette stolt socialudvalgs
formand Tage Jensen, at det var en stor dag for både Sil
keborg kommune og ham selv. Som ægte Alderslyst-bor
ger glædede han sig i sit stille sind nok også over place
ringen af disse imponerende ram m er om de ældres akti
viteter.
Rosengårdcentret skulle også være udgangspunkt for
hjemmeplejen i distrikt Nørrevang. Hele om rådets hjem
meplejere fik base i Rosengård centret, og der koordinere
de de selv dagens indsats for pensionisterne i området.
Med det nye byggeri blev der dels skabt et center for
alle pensionister i området, dels boliger, velegnet til æl
dre, og beliggende i um iddelbar nærhed af aktivitetscen
tret. En oase midt i det travle Alderslyst.
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Alderslyst på banen

169

Et ylimt fra en serie 3 kamp
i KFU M -P arken
ved Ijtngelinie,
der blev indviet i 1930.
Billedet er fra 1969.

KFUM-år ved
Langelinie
Omkring klokken 19 hver onsdag aften sommeren 1918
kom nogle store drenge gående meget hurtigt hen ad Viborgvej. 1 hånden bar de støvler lavet af stof med læder
lap på anklen og snuden og med en jernplade indeni. Det
var fodboldstøvler, og drengene skulle op på Færgebak
ken for at spille fodbold.
Nogle af dem var drenge, andre var unge mænd. Først
flyttede de fårene, der græssede på Færgebakken. Så la
vede de to hold, og spillede ind over furerne på den håb
løse bane. Vinden var der altid, men det var den smukke
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udsigt også. Og bagefter gik drengene ned i læ bag det
ene mål for at synge aftensang, før de skiltes.
Silkeborg KFUM var i gang. Allerede året før, i 1917,
blev der begyndt i det små, men nu kom idrætten ind i
faste rammer. Stiftelsesdagen var 12. april 1918, og
Aa. Ewald Sørensen, der senere blev kordegn i Silkeborg,
var anfører for holdet.
Færgebakken var i nogle år Alderslyst-drengenes fod
boldbane. Men det kunne ikke blive ved med at gå. Gang
på gang forsvandt bolden ud over kanten og ned i grus-

graven. Og der blev hele tiden fjernet grus, sa kanten ryk
kede faretruende nær, og det ene mål truede med at styr
te ned. M ålmanden skulle i hvert fald ikke kaste sig for
langt tilbage.
Klubben fik nye baner ved Sanatorievej, og tilnavnet
"Sandgraven" er et fingerpeg om, at dette faktisk ikke
var meget bedre end Færgebakken. I nogle år sidst i
20'eme havde klubben derefter baner på Søholt, men for
at få en varig løsning blev det besluttet at købe jord ved
Sølystvej-Langelinie, og her blev så KFUM-Parken indvi
et i 1930.
Nu var rammerne i top, og resultaterne blev derefter.
Førsteholdet kom til at spille i mellemrækken, hvor også
SIF og Alderslyst Boldklub, ABK, spillede. Og der blev
gennem årene spillet mange drabelige lokalopgør, både
mod SIF og mod ABK.
Én af dem, der spillede fodbold i KFUM disse år, var
Vagn Ove Jorn. Han boede på Vestergade inde i Silke
borg, men tog turen over K æ rsgårdsbræn til Alderslyst
og havnede på landet med køer og græs. Han løftede op i
pigtråden, og cyklede langs med søen, til han kom til
KFUM-Parken. Samme Vagn Ove Jorn skulle senere blive
aktiv leder og m angeårig formand i klubben, og 60 år se
nere var han stadig med som old boys spiller.
1 1933 kom Silkeborg KFUM ind i JBU med tre hold,
og det blev en sæsondebut af format: Førsteholdet vandt
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Klar lil kamp. Poul lensen,
Kragh Pedersen og Knud
liie r fotograferet 1956.
I baggrunden klubhuset.

samtlige ti kampe og rykkede op i A-rækken.
Men Silkeborg KFUM stod for andet end fodbold. Al
lerede i tiden på Færgebakken var der gang i atletikken
for eksempel højdespring, når vinden på bakken ellers
ville lade overliggeren blive på sin plads.
Atletikholdet begyndte at rejse rundt til stævner, og
ofte med fremragende resultater. 1 1933 blev det således
til nordisk mesterskab i spydkast til KFUM'eren Bjarne
Madsen.
Også tennis kom tidligt på program met, nemlig i
1928, og klubben var kun få år gammel, da der blev star
tet bordtennis.
1 1930 introducerede KFUM håndbolden i Alderslyst
og Silkeborg. Otte år senere kom holdet med i en JHFturnering, og det blev hurtigt Kl samlet sejr i A-rækken
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og oprykning til mesterrækken. Siden har Silkeborg
KFUM haft en stor og aktiv håndboldafdeling.
KFUM-Parken på Sølystvej var ram m e om aktiviteter
ne, - indtil besættelsen og tyskerne kom i 1940. De tyske
tropper brugte simpelthen banerne til øvelsesterræn, så
den lignede alt andet end en sportsplads, da idrætsfolket
i 1945 atter rykkede ind. Ikke nok med, at den var kørt
helt op, ukrudtet havde også fået overtaget.
Der var kun et at gøre: Banerne blev om dannet til en

Drenge i lejr med M alling og forn. Året er 1968.

Holdopst illing med
snørrebold og selvtillid,
før det g n r løs. Billedet er
fra 25 drs jubilæet i 1943.

Mor kartoffelmark. Det fik bugt med ukrudtet, og da kar
lolierne var samlet op, blev banerne planeret og nyanlagt
(il håndbold og fodbold. Også tennisbanerne blev gjort i
‘»l.uul, og det oprindelige træhus blev erstattet m ed et
g o d t s te n h u s .

De tyske soldaters omskabelse af de grønne baner til
øvelsesterræn med skydehuller, - og det efterfølgende
arbejde med at gøre anlægget klart igen, sendte nogle år
Silkeborg KFUM i landflygtighed på "Gummiengen",
hvor posthuset på Kejlstrupvej nu ligger. Midt i 1940'erne
lo g
klubben i øvrigt navneforandring til "Skjold", men
man landt dog i 1952 tilbage til det oprindelige navn, Sil

keborg KFUM.
Klubben startede nok som en Alderslyst-klub, m en ret
hurtigt kom der spillere til fra hele kommunen.
Der var en hel speciel atmosfære på de gran-omkransede baner i KFUM-Parken. Men trængslerne var ikke
forbi. De kom tilbage senere i 50'erne, hvor der blev byg
get ved Langelinie, kloakeret, lagt fortovsfliser på Sølyst
vej osv. Klubben fik store regninger og en stor gadegæld.
Og der var kun én vej: fem byggegrunde langs Sølystvej
blev solgt fra KFUM-Parken. På dem stod klubhuset, og
også tennisbanerne forsvandt. Ja selv bålplads og flag
stang blev solgt fra.
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Men et lyspunkt viste sig i mørket: Badeanstalten ved
Sølystvej skulle rives ned, og denne opgave påtog Silke
borg KFUM sig, til gengæld måtte de tage materialerne.
Af dem opstod sommeren 1960 et nyt klubhus.
I 1967 blev der taget et nyt, vigtigt skridt i Silkeborg
KFUM: Byrådet blev ansøgt om baner i Søholtanlægget,
og de kommende år fik klubben der anlagt baner og bygget
klubhus, Idrætshuset, indviet august 1971. KFUM-Parken
ved Langelinie blev solgt for 300.000 kroner.
Der var en verden til forskel til dengang, der måtte
skiftes i det fri og til de første klubhuse. Nu fik Silkeborg
KFUM et hus med seks om klædningsrum og fine bade
forhold, trænerrum, dom m errum , bestyrelseslokale, kan
tine, køkken og klublokale.
Samme ar som klubhuset blev indviet, startede klub
ben en dameafdeling i fodbold, som det var tilfældet med
andre Silkeborg-klubber. 60 m ødte op den første aften til
træning, og selvom interessen svingede noget, holdt Silkeborg-KFUM ved, da andre klubber måtte slippe pige
fodbolden. I 1990 rykkede dameholdet endog op i Dan
marksserien, og for det fik de af formanden gennem mere
end en snes år, Leif Allentoft, overrakt pokalen for årets
idrætspræstation ved den følgende forårsgeneralforsam
ling. Samme år rykkede basket-kvinderne op fra Dan
marksserien til 1. division.
Silkeborg KFUM havde ved indgangen til 1990'erne
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850 medlemmer og aktiviteter inden for fodbold, hånd
bold, volleyball, basketball og bordtennis.
Men det hele begyndte den gang omkring 1918, da
nogle drenge startede med at spille fodbold på den
stormomsuste Færgebakke.

Spejderliv og FDF'ere
I 1947 fik KFUM's idrætsforening i Alderslyst følge
skab af en anden KFUM-akti vitet, spejderne.
Der var i forvejen en aktiv Silkeborg-gruppe, men da
hovedparten af drengene der faktisk boede i Alderslyst,
besluttede man at danne en ren Alderslyst-gruppe.
Det skete den den 20. april 1947, og i den første tid
havde spejderne mødelokaler på førstesalen i StorgårdJensens Trævarefabrik på Guldbergsgade.
Men i 1949 fik den nyetablerede spejdergruppe eget
klubhus. Det skete på følgende måde:
Silkeborg KFUM byggede nyt klubhus i sten i KFUMParken ved Langelinie, og det oprindelige træhus blev over-

Flaget blafrer, og der
er parade ved Nybohytten.
Billedet er fra sidst i 50'erne.

ladt til spejderne. Imellemtiden havde spejderne købt en
grund ved Nybovej. Grunden var ikke så stor, men den lå
godt og var naturmæssigt en fin ramme om spejderliv.
Dertil flyttede spejderne simpelthen hele klubhuset på en
blokvogn. Samtidig blev det repareret og forbedret.
Denne løsning var et stort skridt frem, men naturlig
vis ikke permanent. Idrætsfolkets "aflagte" hus var kun
18 kvadratm eter stort. Det blev oplyst med petroleumslamper og der blev sat en kakkelovn ind. De sidstnævnte
ting var ikke noget problem, det var derimod pladsen,
for efterhånden voksende Alderslyst-gruppen, og den
kom i 50'erne op på omkring 100.
Med dette antal slog pladsen i spejderhytten naturlig
vis ikke til. Et kælderlokale på Nordre Skole blev inddra
get, og også fritidshjemmet i Børnegården måtte lægge
rammer til. Endelig var der nogle drenge i Balle. De hav
de deres egen hytte oppe i skoven ved Balle, og her holdt
de deres patruljemøder, mens de hver måned cyklede
ned til tropsm øde i hytten på Nybovej. Nogle år senere
havde Alderslyst-gruppen også en afdeling i Resenbro.
l\n af lederne, Verner Kudsk, skrev til 22 elever i 2. og 3.
klasse og indbød dem til et møde, og der kom 25, for
nogle af dem tog mindre søskende med. Så det m åtte
betegnes som en succes.
1 nogle år fungerede en ulveflok med hjemsted på Re
senbro Skole, og efterhånden som drengene blev større og

dermed spejdere, måtte de tage cyklen ind til Alderslyst.
I 1957 byggede spejderne, ledere og en del aktive for
ældre et helt nyt hus: Nybohytten på 55 kvadratmeter. Et
godt hus m ed køkkenfaciliteter og flere lokaler. Men det
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F D P Sommerlejr fri M øgelø i I960 ente.

oprindelige hus lod man blive liggende bagved. Samme
år kunne den lokale gruppe fejre 10 års fødselsdag på
Restaurant N ørreport på Nørretorv.
Den stærke byggeaktivitet med aftener og weekender
ved spejderhytten gav sammenhold og involverede m an
ge forældre. Og man fortsatte med en ny mundfuld først
i öO'erne, hvor hele divisionen byggede Troldhytten ved
Gjern.
Godt en snes år efter starten var det slut med den rene
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Alderslyst-gruppe, da de to lokale KFUM-grupper i 1970
blev slået sammen til en Silkeborg-Alderslystgruppe.
KFUK-spejdeme havde hele tiden dækket hele Silkeborg
som én samlet division.
Kort efter fik spejderne endnu et sted at mødes: Eng
havehuset ved mejeriet. Her havde der været isprodukti
on i mange år, men en dag så E. Bojesen fra KFUM en an
nonce i avisen: Huset var til salg, og han havde i 25 år
kigget på det og tænkt, at det ville være alletiders til klub-

In im og modested. Samme dag havde han møde med den
mægler, der stod for salget, og for 350.000 kroner skiftede
ilen gamle is-fabrik hænder.
Kl UM havde fået sit hus på Enghavevej med overta
gelse I. januar 1973. Men der skulle gøres en hel del ved
del, lor det kunne fungere tilfredsstillende som mødested.
Blandt andet skulle 30 centimeter isolerende flamingo
Ijernes fra det gamle kølehus' vægge og loft.
linghavehuset blev de kommende år brugt til private
lester, til møder i pensionistforeningen, og så naturligvis
al kh’UM selv.
Alderslyst Y' Mens Club, med omkring 40 m edlem 
mer, brugte huset, og det samme gjorde Alderslyst Y'
Menelteclub, da den blev stiftet i 1991. Og endelig brugte
k hUM og KFUK spejderne naturligvis huset.
I )e store, faste loppem arkeder i huset skulle skaffe
penge til spejderne og kunne de mange "lopper" ikke
were inde i huset, blev de placeret under halvtag frem
stillet af materiale fra Alderslyst Mejeri, da det blev revet
ned lor at give plads til ældreboliger.
Men der opstod andre former for børne- og ungdom s
arbejde end spejderbevægelse i Alderslyst. Den 1. april
BH7 kom FDF'erne til den nordlige bydel, og det var
bimpel vokseværk, der var skyld i denne udvikling.
Kredsen, der dækkede Silkeborg og Alderslyst, var
kommet op på omkring 300, og det blev derfor besluttet

at skille FDF'erne i den nordlige bydel fra. Grundstam 
men blev 60-70 mindre drenge i Alderslyst, men dette tal
kom en periode op på omkring 100.
I mange år havde FDF'erne skiftende opholdssteder i
bydelen. Nordre Skole, missionshuset, private lokaler på
Sandvejen og siden Nørrevænget skabte rammer om akti
viteterne, indtil ønsket om eget hus omsider blev opfyldt
sidst i 80'erne.
Med dette FDF-hus tæt ved Silkeborg Højskole kunne
lejrturene og friluftslivet omsider i højere grad suppleres
med indendørsaktiviteter i egne, blivende lokaler.

Tropsassistent
Tage Balle,
K FU M -spejderne
i fart med trille
børen under
byggeri af
Nybohytten i
1957. '
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Drengene, der i 1921 bad cykel
handler Bodenwald I lansen hjæl
pe dem med at danne en klub. Det
blev Hl Alderslyst Boldklub,
forløberen for Silkeborg Boldklub.

Alderslyst
Boldklub
og de lokale landskampe
Det hele startede i 1921: Nogle drenge pä Færgebakken
mødtes af og til og spillede fodbold, og for at få nogle
mere faste rammer om spillet gik de en junidag ned til
cykelhandler Bodenwald Hansen på Borgergade.
Han tog sig af sagen og fik formelt stiftet en klub.
"Alderslyst Boldklub" blev navnet, forkortet ABK.
Den første kamp mod en udenbys klub var mod A1A
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Århus. Forinden havde drengene spillet en række kampe
for at få et helstøbt hold, men nu skulle prøven for alvor
stå. AIA Århus kom til Alderslyst, og bolden blev givet
op. Det gik nu ikke så godt, som den unge klub havde
ønsket det. Og da gæsterne fra Århus førte 10-0, sparkede
én af Alderslyst-spillerne resolut bolden ned over grus
graven, helt ned over Ansvej, hvor den endte i en skorsten.

var det skit med den fodboldkamp, der var trods alt
ghvhHer for, hvor meget Alderslyst-drengene ville lade
ydmyge.
I 1926 kom klubben med i JBU i B-rækken, og efter
h in lo Ar rykkede ABK op i A-rækken. Der var sket en
del ulden den famøse kamp mod AIA Århus.
I ru hvrgebakkens efterhånden elendige bane rykkede
AHk I 1929 over på et baneanlæg ved Sportsvej. Og et par
Ai i*l 1er blev der spillet en kamp i Alderslyst, hvis lige
iM’Ppe er set hverken før eller siden. Et lokalopgør af di
mensioner.

Det viste sig nemlig, at sæsonens sidste kamp mellem
to lokale klubber blev afgørende for, hvem der blev vin
der af hele kredsen med mulighed for at møde andre
kredsvindere om det jyske mesterskab.
ABK havde hjemmebane m ed A1K Silkeborg, og hol
det fra Alderslyst kunne klare sig med uafgjort.
Skæbnen holdt åbenbart med Alderslyst. I hvert fald
skete der det, at de biler, der skulle køre AtK Silkeborg
over til Alderslyst, ikke dukkede op.
Hvad gør man så? Silkeborg-spillerne var ikke i tvivl.
De løb hele vejen fra stadion til Alderslyst, men de nåede
for sent frem, kampen skulle have været i gang en halv
time tidligere. Det betød faktisk, at ABK havde vundet
uden kamp, men det ønskede holdet ikke. Og i stedet
blev der spillet en brandkam p, hvor gæsteholdet fra Sil
keborg blev tilkendt to straffespark og ABK et. Alle tre
blev klaret, og kampen endte 0-0. Dermed kunne ABK
trække sig ud af lokalgyseren som kredsmester. Det
betød billet til unionskampene, og ABK kørte hele vejen
igennem til finalen i Aalborg. Her blev Frederikshavn
slået 3-2, og ABK var jysk mester i A-rækken 1931. En stor
og stolt dag i Alderslyst, ikke m indst da begivenheden
blev nævnt i radiofonien. Men havde målmand Steffen
Johansen ikke klaret begge straffespark i gyser-lokalopgøret mod A1K Silkeborg, var det aldrig kommet så vidt.
I det hele taget var ABK på kort tid blevet en ligeværdig
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m odstander for SIF og AIK ovre fra købstaden Silkeborg,
og i efteråret 1932 var der lagt op til endnu en brandkamp,
denne gang mellem ABK og SIF. En kamp, der skulle
spilles i Silkeborg, og som blev en slags prestigekamp
om, hvem der havde førerpositionen fodboldmæssigt i
området.
Kampen blev hård, og Silkeborg Avis, der klart havde
mest sympati for SIF, var oprørt over det hårde Alders
lyst-spil:
"Men toppunktet af utilbørlighed opnåedes da ABK's
centerhalf, Søndergaard, midt i anden halvleg sparkede
SIF's centerhalf, Ditlevsen, direkte i underlivet, så han
styrtede om på banen. Kampen blev øjeblikkelig standset
og Ditlevsen båret udenfor, hvor læge Lars Hansen tog
sig af den tilskadekomne. Dommeren takserede omgåen
de Søndergaards optræden til udvisning af banen, hvilket
skete under stor protest fra publikum ".
ABK vandt kam pen 1-0, og sad herm ed på den lokale
fodbold trone. ABK-ledere mente efter kampen, at det
grænsede til pylreri, som man tog på vej for lidt kontant
spil.
ABK's succes havde selvfølgelig flere årsager, men det
var nu en kendt sag, at klubbens kasserer, som var slagte
mester på Andelsslagteriet, gerne ansatte dygtige fod
boldspillere fra klubben. Og så var der målmanden, Stef
fen Johansen, der hørte til blandt Jyllands bedste. Ilan
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var altid den sidste redningsmand, hvis markspillerne
m åtte give op.
Steffen Johansens strålende m ålmands spil viste han
også i en kam p mod Holstebro, og det resulterede i, at
han fik tilbud om arbejde og bolig på Færch Tobaksfabrik
i Holstebro, m od at han skiftede til ITolstebro-klubben.
Således blev en Alderslyst-dreng én af de første ''profes
sionelle'' fodboldspillere i Jylland.
I 1935 blev Alderslyst Stadion indviet der, hvor nu
Lupinvej-blokkene ligger. Klubben sørgede selv for sta
dion og klubhus, og det blev så siden overdraget til kom 
munen.
Børge Vestergaard var én af de frivillige, der ydede en
stor indsats, og han skulle blandt andet sørge for, at ba
nen blev kampklar:
"Jeg havde til opgave at kridte banen op, hænge net
op og hejse flaget. Før i tiden fik vi et læs savsmuld til at
mærke banen af med, men vi blev lidt mere moderne, og
jeg fik lavet en egentlig kridtmaskine. Der blev spillet
mange store kampe på Alderslyst Stadion. Når vi spille
de mod SIF kaldte man det den lille landskam p Danmark-Sverige. De var arvefjender, og der var sort af m en
nesker over Viborgbroen før og efter kampen".
ABK kunne godt gå hårdt til m odstanderne på banen,
men de gik også hårdt til hinanden i klubben. Flere
gange måtte m an have ekstraordinære generalforsamlin

ger, og formænd og bestyrelser afløste hinanden efter
drabelige m undtlige dyster i forsamlingsbygningen.
1 1941 blev en dramatisk beslutning taget: to på hinan
den følgende generalforsamlinger sagde ja til, at ABK
skulle slåes sammen med "arvefjenden" SIF.
En snes år bestod ABK, og resultaterne havde været
flotte. Mange Alderslyst-borgere undrede sig over sam
menlægningen, og det var da også for tidligt at afskrive
ABK helt. Den skulle senere rejse sig som Fugl Fønix: fem
år senere startede anden halvleg. Og den er ikke slut end
nu.

ABK genfødt og omdøbt
til Silkeborg Boldklub
ABK var fra 1941 blevet en del af SIF. Mange gode
spillere tog turen med over til klubben på den anden side
af broen, men enkelte ville fortsat spille i Alderslyst, og
de meldte sig ind i Silkeborg KFUM.
Efterhånden begyndte man imidlertid at snakke i Al
derslyst: Måske var det en fejl, der blev lavet dengang i
41? Der var en del surhed, og faktisk havde der kun væ
ret et lille flertal for sammenslutningen med SIF.
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A B K i kamp på
Alderslyst Stadion,
hvor nu Lupinvejog Resedtwejblokkene
ligger. Bemærk klub
huset i baggrunden
og de mange Alders
lystborgere, der er
mødt op for at følge
de lokale helte.

Det hele resulterede i et møde på Alderslyst Kro, for
nu skulle sagen drøftes igennem. Omkring 60 mødte op,
og beslutningen blev taget: ABK skulle gendannes.
Angelo Falbe Hansen, der i mange år var aktiv i ABK,
husker:
"Aftalen ved sammenlægningen m ed SIF var, at klub
ben også skulle beskæftige ungdom men i Alderslyst,
men det blev glemt, mente mange. Vi havde jo to dejlige
baner på Alderslyst Stadion, hvor Resedavej nu går, og
der var mange, der hellere ville spille i en ægte Alders
lyst-klub. Så nu kom der gang i sagerne igen på Alders
lyst Stadion. Vi havde et klubhus med kun koldt vand i
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en hane udenfor, og det var noget af en festdag, da vi fik
gas-vandvarmere, så spilleme kunne blive vasket ordent
ligt efter kampene. Lysanlægget lavede vi selv, stadsgart
neren bevilgede 1500 kroner, og for dem købte vi alt det,
der skulle til. Vi gravede kabler ned og rejste fire telefon
pæle, som der blev sat nogle lam per på. Det fungerede
fint".
ABK var tilbage på banen og tilmeldte straks det før
ste år to seniorhold, et ynglingehold og et juniorhold til
JBU's turnering.
Værten på Alderslyst Kro, Amstrup, lagde som nævnt
lokaler til, da det blev besluttet at gendanne ABK. I det hele

A B K 's forstehold med
holdleder Tage Bech og
træner A lex F Hansen,

taget gjorde Am strup en hel del for klubben. Efter gen
dannelsen gav han foreningen penge til trøjer og bolde,
og også siden lagde han tit penge ud, når dommeren
skulle have sit honorar, og der var lavvande i klubbens
pengekasse. Han lagde også gratis lokaler til, når klubben
skulle holde møder.
Am strup fulgte naturligvis med i klubbens resultater.
Han havde en schæferhund, der hed Zenta, og den var
med ham, når han var ude for at se fodbold. Hunden vil
le gerne løbe efter bolden, der jo var med snøre dengang.
Kunne hunden få fat i snøren, løb den med bolden, og
var ABK bagefter, råbte Amstrup: "Ja, ja, Zenta, løb bare
hjem til mor m ed bolden, de forstår alligevel ikke at spil
le". Men var ABK foran, så blev hunden jaget hjem, hvis

den rørte bolden.
Men Alderslyst Kro spillede ved sidelinien på anden
vis: Økonomien i ABK og Alderslyst Idrætsforening, AIF,
var i høj grad afhængig af de baller, der skaffede penge til
huse.
Så der blev danset på livet løs. Det kostede en krone at
komme ind, man skulle blot være medlem. Men ikke alle,
der havde lyst til at komme til bal, havde medlemskort,
så derfor kunne man melde sig ind på stedet. Det kostede
50 øre, og var i virkeligheden imod reglerne.
Alfred Jensen, der har været aktiv i både AIF og ABK,
husker:
"Disse baller var vigtige, for de gav penge til klubber
nes arbejde. Især juledag gav godt, for da var vi de eneste,
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der holdt noget. Jeg sad som regel ved døren og solgte
medlemskort og spærrede det hele, så man ikke kunne
komme ind uden at have betalt. Engang kom der en
mand fra Kjellerup-egnen og ville ind. Han var beruset,
så han blev afvist, fordi han var for fuld. Så sendte han
bud efter politiet, og da betjentene kom, fortalte han dem,
at vi solgte medlemskort. "Er du medlem", spurgte poli
tiet ham, og det var han jo ikke. "Så er det afgang", sagde
de, så det fik han ikke noget ud af. Bagefter kom politiet
ind bagved og fik en kop kaffe, det gjorde de altid".
Selvfølgelig kunne det ske, at politiet måtte ud til kro
en, når gemytterne kom i klammeri i kampens hede. Men
slemt var det nu ikke. En nytårsnat gik det imidlertid ud
over nogle nedløbsrør, og politiet mente, at grænsen mel
lem nytårsløjer og hærværk var overskredet. Det endte
med, at boldklubben fik en bøde på 250 kroner, for man
mente, at det var dens ansvar.
"Nelle vinduespudser", Hedegårds orkester, Sølver og
Rasmus G'dur: lokale kræfter sørgede for musikken, når
der var bal på kroen, hvad enten det var boldklubberne
eller borgerforeningen, der stod for ballet.
Men der var andre fester end ballerne på kroen. Så
ledes var ABK med til at arrangere sommerfester med
revy, og der blev arrangeret fulgeskydning, basar og
meget mere.
1 50'erne blev der gjort en hel del ved Alderslyst Sta
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dion. Der blev bygget nyt klubhus, blandt andet med
støtte fra Alderslyst Borgerforening og kom munen, og
stadion blev indhegnet. Altsammen med mange medlem
mer som ydere af frivillig arbejdskraft. løvrigt hed klub
ben nu ikke mere ABK. Den 1. juni 1952 blev navneforan
dringen til Silkeborg Boldklub, SB, vedtaget af general
forsamlingen.
Den 20. august 1956 blev Alderslyst Idrætsforening
optaget i SB, og der var i en tid både dame- og herre
håndbold.

Turneringsplan fra
1957 nted håndbold
og fodbold. Året før
var håndboldklubben
A lderslyst
Idrætsforening blevet
optaget i S B .

“Målet - organ for
sammenhold"
fra november '1954
med en sang I il
klubfesl på
Restaurant Nørreport.
Senere startede SB
medlemsbladet
"H alvleg".

Først i 60'erne var SB tæt på at gå helt ned på grund af
elendig økonomi, og havde det ikke været for nogle stæ r
ke ledere, der ikke ville acceptere at klubben døde, havde
der ikke i dag været noget, der hed SB. Men klubben tog
sig selv ved hårrødderne og hev sig op fra den økonomi
ske sump. Alderslyst-borgerne støttede ved at købe lod
sedler og tombola, og lokale firmaer gav ligeledes økono
misk støtte. Gælden kom væk, og kassebeholdningen var
ved efterårsgeneralforsamlingen på nogle få hundrede
kroner. Moralsk blev der også rustet: Klubhuset blev

malet og tilkørselsvejene forbedret.
Nogle få år senere flyttede klubben over til det nye
anlæg på Søholt, og en ny epoke startede.
Den nye tid gav sig også udtryk på andre måder: sidst
i 60'erne og først i 70'erne begyndte en del danske klub
ber med fodbold for piger, og det samme blev tilfældet
for SB. Det gik ikke altid lige godt, således tabte pigerne i
en kamp mod Kjellerup med 0-40. Senere gik det noget
bedre, men efterhånden døde interessen ud, og pigefod
bold forsvandt fra program met en del år.
30. januar 1973 kunne SB indvie nyt klubhus på Søholt.
SIF og SB har gennem årene af og til haft et lidt an
strengt forhold til hinanden, men de to klubber har også
kunnet samarbejde. Blandt andet med rockkoncerter og
andre større arrangementer for at få penge i de to klub
kasser.
Sidst i 70'erne havde SB omkring 350 medlemmer, og
planerne om en udvidelse af klubhuset tog fart. Tilgan
gen gjorde det nødvendigt, og medlemmerne lagde igen
mange frivillige arbejdstimer i klubben. Resultatet blev,
at SB i 1980 kunne indvie en ny afdeling i klubhuset, og
på den sportslige front blev der først i 80'erne høstet flere
triumfer. Junior A blev jyske mestre i 1982, og det lykke
des at få damefodbolden genindført i 1983. Året efter
kom der også et pigehold i gang. Det var i de år, SB's
Venner startede deres aktiviteter for at skaffe penge til
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Jespersen med slotte Ajax-drenge pä "Gum m iengeti".
Holdet var blevel kredsvindere, og drei er 1955.

klubben, ikke mindst gennem de navnkundige havnefe
ster på Sø torvet.
Den gamle Alderslystklub fejrede sit jubilæum i, 1986.
Det var da 40 år siden, den blev gendannet på Alderslyst
Kro. Men rødderne går faktisk helt tilbage til 1921.
Fundamentet var nu blevet styrket. Klubhuset var ud
videt, og en ny opvisningsbane blev indviet i 1988. Seni
orafdelingen oplevede stor tilgang og korn op på over
100 medlemmer, og året efter spillede førsteholdet sig op
i serie 1.
Storebror SIF var da i fodboldens 1. division, og kig
gede over broen efter talenter. Niels Henrik Olsen blev
købt af SIF, og det er ikke den eneste spiller, der er blevet
''opfostret" af SB og sendt ud i den store verden. Mogens
Knudsen, Frank Andersen, Peder Knudsen og Peter Visti
er andre eksempler på talentfulde spillere, der var med til
at få SB op i rækkerne, og som derefter var flyvefærdige
til divisions- og superliga fodbold.

Afholdsfolkene
og farverige Ajax
Med solid rod i De Samvirkende Afholdsselskaber
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blev "Afholdsbevægelsens Idrætsforening" stiftet den 9.
oktober 1945 i Alderslyst.
Den første tid spillede klubben på Alderslyst Stadion,
men den fik hurtigt hjemmebane på "Gummiengen", lidt
nedenfor, hvor posthuset på Kejlstrupvej nu ligger.
Efter to år, i 1947, kom den nye klub ind i JBU, og
yderligere to år senere var den medstifter af "Silkeborg
O plandsturnering", hvor det gang på gang blev til en
andenplads.
Efterhånden blev navnet noget af et problem, fordi det
ofte blev forvekslet med Silkeborg Afholdsforening. Det

var i hvert fald den officielle forklaring. Onde tunger
mente også, at det kneb med at leve op til navnet. Der var
lidt for mange tomme flasker til at afholdsnavnet kunne
forsvares.
Den 6. november 1950 besluttede foreningen derfor på
sin efterårsgeneralforsamling at skifte navn til "Ajax
Idrætsforening af 1945".
Klubben eksisterede under dette navn til først i
60'erne som en klub, hvor hyggelige oplevelser på fod
boldbanen samt godt kammeratskab havde førstepriori
tet.
Men klubben fejrede også sportslige triumfer. Ikke
m indst på grund af den tunge bane, som totalt tappede
kræfterne ud af m odstanderne. Ajax-spillerne var vant til
banen og kendte hvert et m uldvarpeskud. Det var en klar
fordel.
J. C. Harris var med til at stifte klubben, og blev de
første mange års formand. Senere var det Åge Jespersen,
der kørte klubben, og han måtte mange gange gøre en
ekstra indsats for at skaffe fuldt hold. Undertiden måtte
han tage turen rundt på cykel med fodboldstøvleme
hængende om halsen for at skaffe et par unge mennesker,
der ville være med. Og det gik, blot der var spillere nok,
før den første halve time var gået.
Først i 50'erne skrev Ajax fodbold historie i Silkeborg.
Klubben startede som den første et damehold i fodbold,

og det var Åge Jespersen, der trænede det.
Nogle år senere startede klubben et drengehold, og
der var sæsoner, hvor Alderslyst-klubben spillede m od
standerne baglæns ud af den våde mosebane. Således
havde holdet et år en målscore på 156-12.
Måske var det dette år, målmand Egon Steilman, også
kendt som "Lynbuddet", i en kamp beklagede sig til
holdkammeraten "Poul-Back": "Det er fanme for kedeligt
at være m ålmand i den her kamp, de er jo oppe i den an
den ende hele tiden". Lidt efter fik Poul bolden nede i
nærheden af eget straffesparkfelt, og i stedet for at spille
bolden op ad banen, vendte han sig om, og tordnede den
mod eget net. Egon Steilman måtte ud i fuld længde for
at klare. "Hvad helvede bilder du dig ind", skældte Egon
sin back ud. "Du sagde jo, at du kedede dig", lød svaret.
Klubhuset var en træbarak, og stadsgartneren sørgede
for, at de fik flaskegas ind, og huset malet.
"Lynbuddet" havde egen vognmandsforretning og
kørte blandt andet med mælk for Alderslyst Mejeri samt
havde vaskemaskiner, han lejede ud til folk. Når der
skulle være fodbold, stablede han et B & O musikanlæg
op på laddet, og så blev der spillet musik før kampen og i
halvlegen, så m an skulle tro, det var Wembley og ikke
Gummiengen. Imens gik "Blue Sky" alias Knud Erik Niel
sen rundt og opkrævede to kroner hos hver af de frem
mød te.
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Lastbilen blev også undertiden brugt til at hente spil
lere i deres hjem, og så blev holdet ellers på åbent lad
kørt ud til kampen. Det skete, at politiet forsinkede den
ne spillertransport, som betjentene ikke fandt helt regle
menteret.
Først i 60'eme blev Åge Jespersen afløst af Egon Steilman som formand, men det var fortsat svært at få folk
nok til holdet, og ofte måtte der hentes spillere i sidste
øjeblik. Efterhånden ebbede det ud, og én af Alderslysts
farverige klubber forsvandt.

5O'ernes gyldne år
på "Gummiengen"
I 1950'erne var "Gummiengen", hvor posthuset på
Kejlstrupvej ligger nu, ramme om nogle gyldne år, hvor
flere hundrede børn og unge mødtes for at spille hånd
bold.
Alderslyst Idrætsforening, forkortet AIF, havde om
kring ti gode år, hvor klubben var Silkeborgs største
håndboldklub med fine placeringer og mange medlem
mer, ikke m indst børn fra den nærliggende Færgegården.
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Resultaterne var fornemme i Alderslyst Idrætsforening.
H er har herreholdet hentet amtsmesterskabet hjem i mesterrækken. Det
var 9. august 7 9 53 , o# damerne gjorde dem samme dag kunststykket efter.

Banerne på
Gum miengen
blev benyttet til
både håndbold
og fodbold,
og også
bueskytterne
holdt til der i
en periode.
H er er der
håndboldstævne
i 50 erne med
håndboldpiger
fra S IF forrest.

Det hele startede sidst i 40'erne. Borgerforeningen i
Alderslyst holdt nogle fester på kroen, og her kom mange
unge* Disse yngre gæster mente imidlertid ikke altid, det
var den rette musik, der blev valgt, og der var vel også
andre grunde til, at borgerforeningen mente de unge
skulle have deres egen afdeling, så de kunne lave deres
egne arrangementer.
"Alderslyst Borgerforenings Ungdomsafdeling" blev
startet. Det var et frygteligt langt navn, og i daglig tale
blev det da også efterhånden til "Alderslyst Ungdomsfor
ening".
Da SIF i 1951 inviterede til håndboldstævne, blev det
lange navn benyttet. Men da der i 1952 blev arrangeret

\ll I kamp en
i 50 erne.

sportsfest i Alderslyst, brugte afdelingen selv navnet
"Alderslyst Ungdomsforening" i annoncen.
Båndene til Alderslyst Borgerforening blev efterhånd
en slidt i stykker. Borgerforeningen ønskede nogle aktivi
teter, der havde kirkelig retning, mens de unge selv helle
re ville nøjes med idrætten, ikke m indst håndbold, som
der var kommet godt gang i.
Sidst på efteråret 1952 holdt den nu selvstændige klub
generalforsamling på Alderslyst Kro. Formanden, Hen
ning Davidsen, redegjorde for, hvorfor man burde skifte
navn, og der var to forslag: "Silkeborg Håndboldklub" og
"Alderslyst Idrætsforening". Det sidste forslag fik flertal,
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Preben Trodsen og "Tydde" Sørensen klar til afgang med Bus-Pedersen til
hallen i Horsens, der var "hjemmebane" på grund a f manglende Silkeborghat.

A lP o g håndbolden var populær i 50 erne, hvor mange Alderslyst-børn var med
på "Gum m iengens" baner. Her er 7 piger stillet op til fotografering, mens
drengene lige må hen og se, hvad der foregår.

og m ed det markerede den unge forening to ting: den
direkte tilknytning til Alderslyst skulle bevares i navnet,
og der skulle være andet end håndbold på programmet.
Aftenen sluttede med et højt leve for Alderslyst Idræts
forening.
Den første tid spillede AIF på Alderslyst Stadion,
hvor også ABK var. Men der var simpelthen ikke plads,
medlemstallet voksede hurtigt, og AIF flyttede til "Gum 

miengen"s tunge og fugtige baner. Om vinteren blev der
trænet i gymnastiksal på Nordre Skole.
Henning Davidsen erindrer:
"Der var jo ikke nogen hal i Silkeborg, så hver gang vi
skulle spille kamp, måtte vi til Horsens. Bus-Pedersen
kørte for os,, og det var selvfølgelig både besværligt og
dyrt. Men det havde også sin charme. På busturene frem
og tilbage sang vi slagsange, så det drønede gennem bussen,
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og det var med til at styrke sam m enholdet. K am m erat
skabet var i det hele taget godt. Vi arrangerede jo baller,
og der var vi m ed og snakkede og dansede. Og når vi
havde træning omme på "Gummiengen", sluttede vi tit
af med at cykle ind til Langhoff's konditori, og så sad vi
og snakkede og drak kaffe der. En del længere traveture,
for eksempel ud ad Pramdragerstien, blev det også til."
AIF kom op på omkring 300 medlemmer, og der var
også gymnastik på program m et en enkelt vinter. Revy og
dilettant blev der ligeledes tid til.
Resultaterne var fine, og der var nogle år, hvor klub
ben tiltrak gode spillere fra hele kommunen. Der var fle
re, der spillede fodbold i SEF's mesterrække og håndbold
i AIE
N u kunne klubben heller ikke klage over dårlig pres
sedækning. To medlemmer, Palle Holgersen og "Chris"
alias G unnar Christensen, var journalister på henholdsvis
Silkeborg Avis, det senere Midtjyllands Avis, og AftenPosten.
De skrev flittigt fra kampene, og var der ture m ed AIF,
kunne de godt trække på hinanden, så den ene skrev to
versioner og to interviews, mens den anden holdt fri.
Palle Holgersen kunne dog godt være barsk ved hold
kammeraterne, når han hudflettede dem i spalterne:
"AIF's Damer gik til Bal og glemte at passe Nattesøvnen",
hed det således i en stor overskrift i Silkeborg Avis m idt i

50'erne. Og herunder beklager Palle Holgersen sig over
en "højst besynderlig optræden", hvor de Alderslyst
dam er var til bal til langt hen på morgenen dagen før
oprykningskampene til mesterrækken. Holdet tabte da
også...
Men resultaterne udeblev ellers ikke. AIF fik adskilli
ge bymesterskaber, amtsmesterskaber og et par jyske
mesterskaber til henholdsvis dameynglingene og herrer
ne iA-rækken.
For mange Alderslyst-borgere var det imidlertid ikke
disse resultater, der betød noget. De glædede sig over, at
deres børn tilbragte så megen tid med håndboldspillet på
Gummiengen, og mange forældre tog turen derned og
kiggede på både til træning og kamp.
I øvrigt havde AIF en klar fordel, når de havde hjemme
kamp på "engen". N år m odstanderne forsøgte at drible
sig igennem, blev bolden pludselig liggende på den våde
bane. Det gav et lille vådt "dum p", og så blev bolden
ellers nede på jorden, mens spilleren løb videre, og AIFspilleme lynhurtigt var over bolden.
Henning Davidsen blev efter mange år som aktiv for
m and afløst af H arry Jacobsen. Forinden var han dog ble
vet overtalt til at tage en enkelt periode mere. 1 1956 blev
Alderslyst Idrætsforening optaget i Silkeborg Boldklub,
SB, og de få m en hektiske håndboldår på Gummiengen
ebbede efterhånden ud.
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Alderslyst Gymnastikforening
i fuld aktivitet, Fra starten en
forening for gymnasier
i alle aldre.

Da gymnastikken
sprang ud
Alderslyst Gymnastikforening blev stiftet den 31.
marts 1969, og den kom til verden som et flot udspring
fra Silkeborg Gymnastikforening.
Ikke m indst på Nordre Skole var der da mange hold
specielt børnehold, således havde én af de mest aktive
ledere, Benthe Siegel, alene 14 timer om ugen.
Nogle gym naster mente, at de ville få fordel af at have
deres egen forening i Alderslyst.
Stille og roligt undersøgte de, hvor mange der ville
være med, hvis de brød ud og stiftede deres egen fore
ning, og da de følte, grundlaget kunne bære, blev fore
ningen stiftet.
25 var m ødt op til den stiftende generalforsamling,
men medlemstallet steg hurtigt. Foregangskvinden var
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Lise Dalentoft, og hun blev foreningens første formand.
Fra starten kom der så mange hold i gang, at der m åt
te skæres ned på tiden, så et hold kun havde tre kvarter i
stedet for en time. På den måde kunne flere hold komme
til.
Alderslyst Gymnastikforening havde lagt fra land. Og
der var selvfølgelig lidt gnideri og kamp om tim er i gymmastiksalene, før den nye forening havde fået sig m arke
ret som en blivende del af det lokale gymnastikliv. Såle
des havde foreningen kun salen én aften om ugen på
Nordre Skole, og det var alt for lidt. Nogle af holdene
måtte derfor flyttes til Vestre Skole og Søndergadeskolen.
Få m åneder efter stiftelsen havde den nye forening
530 aktive medlemmer, fordelt med 325 børn og 205 damer.

A lderslyst Gymnastikforening
für sin egen fane af
Danmarkssamfundet,
mens gym nast ikjnger i
alle aldre ser ftd.

Og der var da 20 hold med rytmegymnastik, motions
gymnastik, idrætsgym nastik, jazzgymnastik og volley
ball. Foreningen var i gang, og Valdemarsdag fik den
overrakt sin egen fane af Danmarkssamfundet.
1 en periode kom Alderslyst Gymnastikforening op på
1100 medlemmer. Det skyldtes, at foreningen også orga
niserede gymnaster i Sejs. Baggrunden var, at én af leder
ne, Inge Gribsholt, der var lærer i Sejs, havde oprettet et
jazz-hold på Nørrevangskolen. Det viste sig, at næsten
alle deltagere var hendes elever i Sejs, og så var det jo lidt
tåbeligt, at de skulle tage turen ind til Nørrevangskolen.
Holdet flyttede i stedet til Sejs, og de kom mende år blev
der oprettet en del andre hold i Sejs under Alderslyst
Gymnastikforening. Helt naturligt endte det med, at Sejs

selv dannede en forening, og så var det kapitel slut.
På præcis samm e måde fik Alderslyst Gymnastikfore
ning en del hold på Vestre Skole, hvor Benthe Siegel var
lærer. Blandt andet blev der på Vestre Skole oprettet vol
leyballhold og springhold. Omkring 1990 havde gym 
nastikforeningen i Alderslyst små 500 medlemmer og
hold på Balleskolen og Nordre Skole, mens det først og
fremmest var Silkeborg Gymnastikforening, der havde
hold på Nørrevangsskolen.
Alderslyst Gymnastikforening havde da springhold,
motionsdamer, rytmisk gymnastik, juniorhold, herrehold
og damehold samt en række børnehold, hovedsageligt på
Balleskolen.
Udspringet var lykkedes...
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Pensionisternes egen
forening
Den 18. december 1932 havde en snæver kreds ind
kaldt til m øde i Alderslyst Forsamlingsbygning for at stif
te en forening af aldersrentenydere i Balle sogn.
Et halvt hundrede m ødte op, og dagen efter blev der
holdt stiftende generalforsamling, hvor Jens Chr. Madsen
valgtes som formand. Alderslyst havde fået en pensionist
forening.
Kontingentet blev sat til én krone om året, men det blev
nu ret hurtigt sat op til 2,50 kroner. Foreningen skulle ar
bejde for at forbedre de økonomiske vilkår for modtagere
af aldersrente, som det hed dengang. Men det blev også
til møder, udflugter og diverse fester. Medlemmerne kun
ne sejle gratis med Hjejlen, og der blev arrangeret ture,
blandt andet til Lysbro Skole, hvor der var underhold
ning, oplæsning og kaffebord.
Et par år efter stiftelsen var Balle sogneråd vært ved en
tur på søerne, og da Alderslyst blev indlemmet i Silkeborg,
ville politikerne her vise, at de kunne være lige så gavmil
de overfor pensionisterne, i hvert fald når det gjaldt en ud
flugt: de bevilgede 200 kroner Hl en sommerudfulgt.
Alderslyst Pensionistforening, som blev navnet da
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begrebet "aldersrentenyder" forsvandt, holdt fra starten
sine m øder på kroen og på Borgergadeskolen. Her fik de
ældre lov Hl at samles i gymnasHksalen, men det var
naturligvis ikke sagen, og foreningen har i det hele taget i
lange perioder haft problemer med at finde gode lokaler.
En tid blev møderne holdt på afholdshotellet på
Østergade, senere dannede Alderslyst Kro igen ramme,
men efterhånden valgte pensionistforeningen at holde
m øderne inde i Silkeboigs centrum, på Sønderport. Mø
derne blev først flyttet hjem Hl Alderslyst, da KFUM og K
skaffede plads. Først i Ungdomshuset på Bindslevs Plads,
men siden i Enghavehuset i Alderslyst.
Sognehuset på Tulipanvej har også lagt husrum til
pensionisternes arrangementer. Pastor G unner Johnsen
og Alderslyst Menighedsråd kom først i 70'eme med tilbuddet, og pensionistforeningens bestyrelse gik i gang
med at indrette lokaler. 15. oktober 1974 var 100 pensioni
ster samlet til indvielse, og herefter kom en periode med
lysbilledforevisning, sang, foredrag osv. i lokalerne i Sog
nehuset, indtil kirken skulle restaureres, og pensionister
nes lokaler m åtte inddrages som midlertidig kirkesal.
Alderslyst Pensionistforening havde ved indgangen
til 1990'erne 400-500 medlemmer. Da var Ejner Snejstrup
formand, han afløste i 1979 Otto Mathiasen.
Efter Rosengårdcentrets indvielse i 1989 fik pensionist
foreningen igen nyt hjemsted for sine aktiviteter. 1 længere

tid havde foreningen holdt møde i Enghavehuset den
første tirsdag i måneden, mens der m idt på måneden
blev holdt møde i Pensionistcentret. Nu blev Rosengård
centret naturlig ram m e om de to månedlige møder. Der
udover var der årligt tre udflugter, to halvdags og en hel
dags.
Alderslyst Pensionistforening har siden starten i 1932
samlet bydelens pensionister til adspredelse og under
holdning. El eksempel på en forening, der ikke altid har
haft de bedste vilkår at arbejde under, men som stædigt
har holdt ved, og som har vokset sig fast som en vigtig
del af det samlede foreningsliv. Men mange andre fore
ninger af vidt forskellig type voksede op. Nogle lever
endnu, andre fik en kort eller længere levetid og døde så
ud igen.

Da dilettanterne for vild
i kolonihaverne
Foreningslivet i Alderslyst blev mere og mere frodigt
efterhånden som om rådet fik karakter af by, og efterhån
den som overskuddet blev til det, blandt andet med kor

tere arbejdstid.
Alderslyst Folkedanserforening genoplivede de gamle
danse og underholdt, blandt andet på alderdomshjem
met, og det var et eksempel på en kreativ forening bygget
op om samværet om en fælles interesse. Også skyttefore
ningen bør nævnes som en del af bydelens foreningsliv.
Alderslyst Skytteforening fik omkring 1930 skydebane i
slugten overfor Alderslyst Forsamlingsbygning.
Dilettant-foreningen var et eksempel på en forening,
der kun fik kort tid på scenen, men som markerede sig
kraftigt før tæppefald:
En januardag 1946 samledes en lille gruppe m enne
sker hos Tage Lund på Sportsvej for at danne Alderslyst
Dilettantklub.
Som punkt 1 skrev man i lovene, at "klubben har til
formål at opføre gode skuespil. Nævnte formål er klub
bens eneste".
Scenen på Alderslyst Kro var ikke specielt velegnet til
dilettant, og medlemmerne i den nye klub aftalte med
værten, Am strup, at de skulle udvide scenen, mod at han
betalte for materialerne. Det gik der en hel del weekender
med at få ordnet.
Jeppe Aakjærs skuespil "Livet på Hegnsgård" blev
den første opgave, Alderslyst-dilettanterne tog sig af, og
den 9. marts 1946 blev der spillet for fuldt hus på kroen.
Borgerforeningen havde arrangeret, og formanden Møballe
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Alderslyst Folkedanserforening
fotogra feret før en opvisning i 1940'erne.

Alderslyst Kro lagde rammer til en hel del foreningsliv, men selvfølgelig også til almindeligt kroliv.
Her ses Am strups søn, H arry, sammen med stamkunder på "Verandaen" ud mod Borgergade omkring 1940.
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takkede dilettanterne, da det stormende bifald havde lagt
sig. Derefter var der amerikansk lotteri, og det gav 58
kroner til Alderslyst Dilettantklub udover honoraret på
200 kroner.
Det blev til en række opførelser, og engang blev besty
relsen aktører i et helt privat lille drama, der ikke var
planlagt, men som dog fortjener at blive gemt for efterti
den:
Den 1. april 1946 skulle bestyrelsen holde møde hos
Vilhelm Andersen på Sportsvej. De fik at vide, at han var
ude i sit hus i kolonihaven, og bestyrelsen drog afsted
mod Nørrevang. Da de i det tætte mørke gik langs kirke
gården, forsvandt et af bestyrelsesmedlemmerne pludse
lig i jorden. Han var faldet i et af tyskernes skydehuller,
men det blev kun starten. Dilettanterne kom ind i haver
ne, men vidste ikke helt, hvor de var. Måske gik de på
Lavendelvej, måske på Anemonevej. I hvert fald kunne
de i mørket pludselig skimte et hus, som de bestemt
mente måtte være Vilhelm Andersens. De tog kurs gen
nem kolonihaverne direkte mod huset. Ind over et jord
bærstykke gik det, men så endte det hele i et tæt hindbærkrat. Da meldte den ærede formand, maler Mortensen, at
nu måtte bestyrelsen holde sammen, hvis de andre forlod
ham nu, ville han være fortabt.
Omsider nåede bestyrelsen frem til huset, men det
eneste de fandt, var en kotelet på bordet. Ingen Vilhelm.

Da de igen forlod stedet, forsvandt endnu et bestyrelses
medlem i mørket. Han havde valgt den lidt for hurtige
vej ned ad fire trin. Foreningslivet kan være hårdtslående,
også i 40'ernes Alderslyst.
Hele denne tildragelse er omhyggeligt ført til proto
kols. Ingen skulle tro, at bestyrelsen kom sovende til re
sultaterne.
Senere skiftede klubben navn til "Silkeborg Dramati
ske Klub", og den blev sidst på året 1947 opløst for i ste
det at blive en del af den nystiftede "Amatørscenen" for
hele kommunen.

Samvær - ved
dueslag eller skakbrædt
Blandt de mange foreninger, der har eksisteret i Al
derslyst, bør også nævnes Alderslyst Skakklub.
Klubben havde en god periode med flotte resultater til
de eftertænksomme udøvere. Med rod tilbage i 30'erne,
stort medlemstal og ugentlige spilleaftener på Alderslyst
Kro og Restaurant Nørreport, da denne eksisterede i
50'eme.
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Tre brevdueforeninger gør kin r til
totølisatorflyvning.
Fra venstre Viggo Johansen "Silkeborg ",
Akset Laursen "M id tjylla n d",
Carlo Petersen "Silkeborg",
Charles Korsbakke "Silkeborg ",
O ve Jensen "A lderslyst"
og Svend Aage Nielsen "A lderslyst",

Alderslyst Brevdueforening blev en anden typisk in
teresseforening i Alderslyst. Foreningen startede den 20.
september 1925, og den var stadig på vingerne 65 år se
nere.
Der eksisterede i forvejen en brevdueforening i Silke
borg, og da der var folk nok til det, gik nogle ud af den
og dannede deres egen Alderslyst-forening. Senere kom
der en tredie forening, Foreningen Midtjylland, og de tre
foreninger arrangerede totalisatorflyvninger fra Torvet på
Silkeborg og fra Nørretorv i Alderslyst.
De penge, der kom ind på disse flyvninger, gik først
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og fremmest til velgørende formål, og når statsafgiften
også var betalt, var der kun meget lidt til foreningerne.
En gang sidst i 30'erne mente foreningerne derfor godt,
at de kunne snuppe hver en sidste totalisatorflyvning og
så lade alle pengene gå til foreningerne selv. Det gik også
fint, indtil det hele var overstået, så kom Silkeborgs poli
timester efter klubmedlemmerne i Silkeborg. Den gik jo
ikke, og de fik beslaglagt den økonomiske gevinst og fik
en bøde oveni.
Men mens det skete for de to foreninger inde i
Silkeborg, slap Alderslyst Brevdueforening helt fri, for den

Stort skakstævne på
Borgergadeskolen i 30 erne.
Alderslyst Skakklub havde i mange
år ugentlige spitleaftener, blandt
andet en tid ffå Alderslyst Kro.

havde Silkeborgs politimester ikke noget at sige over.
Alderslyst hørte under Viborg amt, og enten tog Viborgs
politimester mere afslappet på den slags synder, eller og
så fandt han aldrig ud af, hvad der var foregået. I hvert
fald beholdt Alderslyst Brevdueklub pengene, og hver af
medlemmerne fik sig et nyt kontrolur, mens kam m erater
ne i Silkeborg m åtte bøde. Den historie blev der snakket
en del om i brevduekredse de kommende år.
Efter befrielsen i 1945 hentede Alderslyst Brevdueforening én af tyskernes efterladte barakker på Silkeborg

Bad. Bygningen havde hidtil været brugt som toiletbyg
ning for værnemagten, nu byggede brevdueklubben den
om og placerede den som klubhus hos tømrer Eriksen på
Birkevej. Det var jo godt kram.
Hidtil havde klubbens m edlemm er haft mødested hos
skiftende formænd, men nu havde de eget hus. Den blev
siden flyttet Hl Finsensgade og herefter til Nørrevænget.
Alderslyst Brevdueforening har det meste af sin levetid
haft et medlemstal, der har svinget omkring 10-20.
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Friluftsliv ved N ordivslbadet,
der i september 1990 blev
suppleret med el nyt, indendørs
svømmebad,
herefter blev til
Svømmecenter N ord-Vest.

Rytmisk øvehus
og nyt svømmebad
Alderslyst fik gennem 70'eme og 80'eme flere nye
rammer for kulturel udfoldelse og institutioner for børn,
unge og ældre. Det var blevet naturligt at placere vigtige
tilbud til kom m unens borgere i den del af byen, hvor der
boede flest.
På Guldbergsgade købte Silkeborg kommune sidst i
8(yeme Jehovas Vidners rigssal, og for et større beløb blev
huset totalt lydisoleret og omskabt til rytmikkernes Mek
ka.
Den rytmiske musik i Silkeborg havde længe ønsket et
godt øvested, og det fik den nu. Der blev indrettet øve
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rum, hvor musikerne kunne øve uden at forstyrre hinan
den, og der blev lavet studie, hvor de forskellige bands
kunne indspille demo-bånd. Huset fik navnet "Lydpot
ten" og kom til at fungere i Rytmisk Musikerforenings
regi med en deltidsansat leder.
Et andet eksempel var Nordvestbadet. I Ivor der hidtil
havde været friluftsbad, blev der nu suppleret med et flot,
nyt svømmebad, Svømmecenter Nord-Vest ved Nylands
vej.
Det indendørs bad blev åbnet september 1990 med et
25 meters bassin, børnebassin sam t et varm tvandsbassin

Musik/iwehtiset " L y d f ile n

med 34 grader varmt vand. Dertil kommer moderne
omklædnings- og badefaciliteter samt sauna og cafeteria.
En halinspektør og seks badeassistenter blev tilknyttet
Svømmecenter Nord-Vest, der også skulle tage sig af
søbadene om sommeren.

Ny Kærsgård
og foreningsliv
Mens der oprindeligt havde været tale om rene Al
derslyst-klubber, der ofte på forskellig m åde konkurrere

de med Silkeborg, blev kommunen i ti-årene efter ind
lemmelsen efterhånden i højere og højere grad et hele.
Også når det drejede sig om børne- og ungdomsarbej
de, spejderbevægelse, foreninger osv., selv om der blev
ved med at eksistere foreninger, der stort set kun havde
medlemmer i Alderslyst.
De modsætninger, der tidligere kunne være mellem
blandt andet idrætsklubber på de respektive sider af bro
en, blev mindre, da alle fik baner i Søholt-anlægget, og i
det hele taget var det efterhånden slut med tidligere
tiders konkurrenceforhold. Næsten da.
Men foreningslivet blev ved med at udvikle sig, dels
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gennem knopskydning, dels i form af helt nye foreninger.
Et eksempel fra idrættens verden er Alderslyst Bold
klub af 1990. For tredie gang blev der stiftet en klub med
navnet ABK, og denne forening ville ikke blot kæmpe på
banen, men også arbejde for, at der blev skabt nye og
bedre ram m er om foreningsarbejdet i Alderslyst.
Bydelens ældste forening, Alderslyst Borgerforening,
har gennem årene støttet en masse aktiviteter økonomisk,
og mange foreninger har fået lidt hjælp, når der var be
hov for det.
I 60'erne var borgerforeningen tæt på at gå i opløsning
på grund af mangel på aktive. Kun ved hjælp af ganske
få lykkedes det at holde foreningen i live på vågeblus.
Men efterhånden vågnede den gamle forening op
igen, og utallige er de initiativer, der gennem årene er
blevet støttet af Alderslysts ældste forening.
Lotterispillene holdt foreningen en periode i Forsam
lingsbygningen på Vestergade, men da lejen blev sat op,
flyttede spillene til Alderslyst Kro. Her var der imidlertid
for lidt plads, og da Arbejdersamaritterne først i 80'erne
købte Ny Kærsgård på Plantagevej og indrettede den
med selskabs- og festlokaler, flyttede borgerforeningen
sine arrangem enter derud.
I disse ram m er fortsatte den traditionsrige forening
sine arrangem enter med lotterispil, fugleskydning, jule
marked og en årlig udflugt.
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Ny Kærsgård havde tidligere huset reklamevirksom
hed og siden systue. Det havde stået tomt et par år, da
Arbejdersamaritterne købte og indrettede det med to sa
le, køkken, toiletforhold osv.
Stedet blev i 1987 overtaget af Silkeborg kom mune og
herefter drevet som et slags medborger- eller forsamlings
hus for hele byen med en husbestyrelse som koordinator.

Ny Kivrsgård.

Utallige private fester har stedet siden været ramme
om, og foreninger som N atur og Ungdom, Venstres Ung
dom, Alderslyst Socialdemokratiske Forening, Kronisk
Syge, m. fl. brugte stedet som ramme om møder, lotte
rispil og fester.

Alderslyst var stadig på banen med mødesteder,
idrætsliv, ungdomsarbejde og klubarbejde. Men først og
fremmest som en del af hele kom munens foreningsliv.
Som bydelen Alderslyst i øvrigt var blevet en vægtig,
integreret del af byen og kom munen Silkeborg.

N y Kærsgdrd. En aften med lotterispil.
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Alderslyst mod år 2000
- en bydel i billeder
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Arbejdernes byggeforening havde t sine første 50 ar opfort op mod et
par tusinde lejligheder, og aktiviteten var sä stor sotn nogensinde i jubilæumsåret 1993.
Her ses form and Knrl B runk H ansen og forretningsforer N iels K nudsen foran kon foret delte dr

Alderslyst Kirke
midi t bydelen.

Den smukke
glasmosaik,
skabt a f
Sven HavsteenM ikkelsen.
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Kirkens indre.
Alderslyst Kirke
er fra 1929,
og den blev
gennemgående
restaureret i
1975-77.
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M oderne boliger
ved deo travle
Borgergade.
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Hjørnet a f Borger
gade og Nørrevivnget med forretnin
ger og Delta House
- forsamlingsbyg
ningen, der blev
kro og nu er hotel.
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Silkeborg
Postkontor på
Kejlslrupvej
bygget '1985.

Wæ
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E og P Huset.
Et mødested
midt i Alderslyst
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N ylandsvej - en central gade med siode,
torv og forretninger.

NyPrtHge» med små haver og stille veje.
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D en gamle Borgergadeskoles grund efter nedrivningen i 1990.
Arbejdernes Byggeforening er klar med endnu et nyt Alderslyst-byggeri.
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N ørrevangskolen.
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