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Ole Degn

Historisk Samfund fylder 80 - eller 
snarere 104 år?

Historisk Samfund for Viborg-egnen, det tidligere Historisk Samfund for 
Viborg Amt, fylder i 2008 80 år. Samfundet kom sent med, faktisk som 
det sidste af de amtshistoriske samfund. Ribe Amt havde som det første 
amt fået sit historiske samfund allerede i 1902, Thy og Han herred i 
1903, Vejle amt i 1904, og det næstsidste amtshistoriske samfund, for 
Hjørring Amt, var blevet stiftet allerede i 1915. Med de oprettede sam
fund i årene frem til 1928 var det da blevet til i alt 13 amtshistoriske 
samfund, hvortil kom yderligere seks med en landsdel, et stift eller en 
egn som baggrund.

Man må undre sig. Viborg er en by med en lang stor fortid, og den har 
en historisk bykerne, der endda i begyndelsen af 1900-tallet var væsentlig 
større end i dag. Alene i perioden 1948-98 blev en fjerdedel af husene i 
den gamle bydel revet ned. Historien var i begyndelsen af 1900-tallet i 
høj grad nærværende i Viborg. I de gamle gader med de mange gamle 
huse, som vi kender dem fra Hugo Matthiessens fornemme fotografier fra 
1917. I Katedralskolen, der kunne føre sine rødder tilbage til 1000-tal- 
let. I institutionen Landso ver ret ten, det gamle Viborg Landsting, hvor 
kongerne siden middelalderen var blevet hyldet, frem til den unge prins 
Christian, den senere Christian 5., i 1655.1 Stiftsmuseet, oprettet i 1861 
som det tredje i provinsen. I Landsarkivet, der siden 1891 havde ligget 
i Lille Sankt Hansgade med Nørrejyllands historiske arkiver, herunder 
Viborgs eget. I fremtrædende historiske personer som bisp Gunnar og 
Hans Tausen. Ved Katedralskolen og ved landsarkivet var ansat viden
skabeligt uddannede historikere. En af dem, A. Heise, havde udgivet så 
bemærkelsesværdige arbejder som kildesamlingen Diplomatarium Viber- 
gense, 1879, og et delbind af Danmarks Riges Historie, 1899-1905.

I byens opland havde man yderligere bemærkelsesværdige historiske 
steder, som Asmild Kloster med kirken, herregården Hald med de for
udgående tre voldsteder, Marie Grubbes Tjele, ligeledes Grathe Hede 
og Taphede, kendt fra danmarkshistoriske slag 1157 og 1334, Finderup
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Mindesmærke nord for Viborg Domkirke, opført af det første historiske samfund i 
Viborg, Historisk Samfund for Viborg og Omegn, i sommeren 1906, altså to år efter 
samfundets oprettelse. Det er et monumentalt, endnu synligt udtryk for, at det tidlige 
samfund engang eksisterede. På granitstenen i midten star pa sydsiden: »Her laa 
Viborgs Landsting og Overrets Domhus 1639-1871«, pa nordsiden: »Her holdtes de 
Nørrejydske Standers Møder 1836-1848.« Pa randstenene ses navnene pa nogle af 
de mand, der har virket på stedet, således kongelig kommissar Anders Sandøe Ørsted 
og flere standerdeputerede. Foto Ole Degn 2008.

Lade, hvor Erik Menved blev myrdet i 1286, og Daugbjerg og Mønsted 
med kalkgruberne og sagnene i forbindelse med dem.

Det skulle blive en begivenhed i oplandet, der umiddelbart kom til 
at give anledning til oprettelsen af Historisk Samfund for Viborg Amt 
i 1928. Teglværksejer E. Gulddal (1879-1967) havde i foråret dette år 
forsøgt at få skabt interesse for køb af en 400 år gammel bondegård i 
Vinkel med henblik på at få den flyttet og genopført som den første byg
ning i Den gamle jyske landsby, der skulle oprettes ved Viborg, svarende 
til Den gamle By i Århus. Det lykkedes ikke at samle støtte til planen, 
og her havde Guldal savnet en historisk forening, et historisk samfund, 
der kunne have deltaget i arbejdet. Efter at planerne med Vinkel-gården 
var mislykket, greb han så anledningen til at fortsætte arbejdet med at få 
oprettet et historisk samfund. Denne plan vandt tilslutning, og den 20. 
november 1928 blev Historisk Samfund stiftet.
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Teglvarksejer M.E.
Guldal (1879-1967), 
formand for Historisk 
Samfundfor Viborg 
Amt 1928-56. Foto i 
Lokalhistorisk Arkiv for 
Viborg Kommune.

Ved en efterfølgende generalforsamling blev der valgt en bestyrelse, og 
den konstituerede sig senere med M.E. Gulddal som formand. Han sad 
derefter som formand i omkring 28 år, og det var ham, der i samfundets 
første årbog, fra 1929, skrev om samfundets tilblivelse og siden i årbo
gen 1952 om de første 25 år.

Det er de aktive, de agerende, der skriver historien. Således altså også 
her. Og i historien understreger Gulddal sin rolle som den, der i et 
mørkt område så savnet af et historisk samfund. Han var kommet til eg
nen ved 1. Verdenskrigs slutning og havde opdaget, at det historisk set 
var et mørkt land, han var dumpet ind i. Han ville ikke prøve at udrede, 
hvorfor landet var mørkt, blot notere, at det viste sig svært at oprette 
det forsømte. Han så, at mørket var tættest i centrum, hvorfra lyset 
burde komme. Der var lysninger både i vest og syd, hvor han nævner 
henholdsvis Historisk Samfund for Skive og Omegn og Historisk Samfund 
for Lysgård, Hids m.fl. herreder, oprettet henholdsvis 1908 og 1918. En 
årrække senere var det så, at Vinkel-gård-sagen dukkede op.

M.E. Gulddals indsats var væsentlig, både ved oprettelsen af Histo
risk Samfund og ved hans virke som formand i omkring 28 år. Set på 
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baggrund af forholdene i byen ved begyndelsen af 1900-tallet, som de 
ovenfor er skitseret, var der dog ikke helt så mørkt, som han havde villet 
gøre det til, og der er en fortid, som han muligvis godt kunne have hørt 
om, men som han i hvert fald ikke har ønsket at skrive om.

Det kunne Paul G. Ørberg berette om i en artikel i Fra Viborg Amt 
1989, skrevet året efter samfundets 60-års-dag. Ved en gennemgang af 
aviser fra begyndelse af 1900-tallet havde han opdaget, at der i 1904 
blev dannet et Historisk Samfund for Viborg og Omegn, Ud fra annon
cer kan man følge foredragsvirksomheden, men samfùndet udgav ikke 
bøger, bortset fra, at et særtryk af en artikel af A. Heise om Folkemødet 
i Viborg den 22. og 23. marts 1848 fra Samlinger til fydsk Historie og 
Topografi fra 1908 blev givet af samfundet til dets medlemmer. Efter 
denne indsats hører man ikke mere til samfundet, før byrådet i 1912 
vedtog at stryge det tilskud på 100 kr., som samfundet hidtil havde fået, 
efter at det de sidste to år ikke havde opkrævet kontingent hos medlem
merne. Samfundets aktivitetsniveau var dalet, da A. Heise i 1908 havde 
forladt byen, idet det andet aktive medlem, landsarkivar Georg Saxild, 
var så optaget af andre opgaver, at han ikke kunne ofre den nødvendige 
tid på ledelsen.
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Mindesten ved lande
vejen midtvejs mellem 
Viborg og Ravnstrup, 
opstillet af Historisk 
Samfund for Viborg 
Amt i 1930. Stenen 
har indskriften: »Denne 
sten er sat til et minde 
for kong Frederik 7de 
og Gemalinde, der den 
11. juli 1861 drog her 

forbi og veltilfreds«, 
og den var oprindelig 
sat ikke lange efter 
begivenheden, men var 
blevet jjemet og i to dele 
benyttet som portsten 
og trappesten. M.E. 
Gulddal sørgede for, at 
stenen blev genrejst af 
Historisk Samfund. Foto 
i Lokalhistorisk Arkiv 
for Viborg Kommune.



Historisk Samfund for Viborg og Omegn nix dog ikke derefter helt 
glemt. Det omtales i en artikel i Viborg Stifts Folkeblad i 1923, med en 
bemærkning om, at man nu troede, at der med de ændrede tider ville 
være god mulighed for at få samfundet kaldt til live igen. Da så Guldal 
i et indlæg i Folkebladet i november 1928 opfordrede til at slutte op 
om et forsøg på at danne et historisk samfund, tilføjede redaktionen en 
indledning, hvor man nævnte det arbejde, der da 25 år tidligere var gjort 
på at få dannet et historisk samfund.

Også på den baggrund undrer Paul G. Ørberg sig over, at Gulddal i 
artiklen ved 25-års-jubilæet fremhævede sin egen indsats på baggrund af 
Viborg-egnen som et historisk mørkeland.

Det nye - eller genoplivede - Historisk Samfund optog dog i modsæt
ning til det oprindelige en aktivitet, som har gjort, at det ikke vil blive 
glemt: udgivelsen af årbogen. På hylden står de, i en lang række. Der 
er dog trods de 80 år ikke blevet tale om hele 80 bind. Ind imellem år
bøgerne har medlemmerne fået særpublikationer, i 1932 P. Severinsens 
bog om Viborg Domkirke med Stad og Stift i 800 år, i 1934 Peder Resens 
Atlas Danicus, VI B, Viborg bispedømme, i 1940 Viborg Købstads Hi
storie i tre bind med et atlashæfte, i 1947 Viborg Amts stednavne. Dan
marks stednavne nr. 9, udgivet af Stednavneudvalget, men efter ønske 
fra Historisk Samfund for Viborg Amt, i 1963 Harald Ditzel og Keld 
Helmer-Petersens Romansk stenhuggerkunst i Viborg Amts kirker, i 1966 
Marianne Bro-Jørgensen og Hans Helmer Kristensens Billeder af Vi
borg amts forhistorie, i 1968 Jens Holmgaards Fætebonde i Nørre Tulstrup 
Christen Andersens dagbog 1786-97. Det er derfor i 2008 kun blevet 
til 73 årbøger. Her har samfundet virkelig foldet sig ud. Det er blevet 
til godt 450 artikler på tilsammen godt 12.000 sider, hvortil kommer 
siderne fra særpublikationerne, på tilsammen godt 2.300 sider. Alene 
Viborg Købstads Historie er på 900 sider! Det var ikke en overdrivelse, 
da man i årbogen for 1941 konstaterede, at man ikke havde udgivet en 
årbog i 1940, for selskabet medlemmer havde med købstadshistorien 
dette år fået læsestof nok.

Der er tale om en meget betydelig kulturel indsats, og mange sider 
af Viborg-egnens historie er blevet behandlet, fra oldtiden helt op til 
nutiden. Vi ser her blandt andet de emner, som ovenfor blev nævnt 
som værende af iøjnespringende interesse i Viborg og Viborg-området, 
byens gamle gader, Katedralskolen, det gamle Viborg Landsting og 
Landsoverretten, Stiftsmuseet, Katedralskolen, Hald og Tjele, Grathe 
Hede og Taphede og Finderup, Daugbjerg og Mønsted.
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Når vi ovenfor har markeret, at Historisk Samfund i år fylder 80, og 
i den forbindelse undret os over, at samfundet er det sidst oprettede af 
de amtshistoriske samfund, så er denne undren altså af flere grunde ikke 
helt rimelig. Der var et historisk miljø og historisk interesse i Viborg og 
omegn i begyndelsen af 1900-tallet og altså i virkeligheden i en årrække 
såmænd også et tidligt Historisk Samfund.
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Anne Margrethe Provst Skinnerup

Klassicistiske gravminder på Viborg 
Kirkegård

I de perioder, jeg har været ansat på Viborg Stiftsmuseum, har min vej 
til og fra arbejde gået gennem Viborg Kirkegård. Det har været et stort 
privilegium at vandre denne tur hver dag. Ikke nok med, at jeg, selv om 
jeg befinder mig i en park for de døde, bliver opmuntret og fornøjet 
over den megen skønhed i fauna og i mange af mindesmærkerne og glad 
af fuglenes fortællinger. Jeg bliver også forundret over udformningen 
af mange af de gravminder, der befinder sig på stedet. Alt efter person, 
tidspunkt, stand og beskæftigelse ser vi tegn, der skal vise os, hvem der 
er stedt til hvile her.

De tegn, vi lægger i nutidens gravsten, f.eks. fotografier, figurer og 
vers, er for os forholdsvis let tolkelige, men betragter vi gravminder, der 
er blot én generation ældre, kan det allerede knibe os at forstå, hvorfor 
bestemte tegn er valgt.

Endnu sværere bliver tolkningen, når det drejer sig om gravminder 
fra begyndelsen af 1900-tallet og tidligere. Udformning af og inskrip
tion og figurer på gravminderne bliver decideret uforståelige for mange 
mennesker.

Hvorfor har den givne udformning været ønskværdig? Hvad ønskede 
man at udtrykke? Var udformningen af ens gravminde udtryk for ens 
overbevisninger, egenskaber eller noget helt tredje?

Der ligger en hel verden af datidens daglige forståelse for begreber, 
figurer og overbevisninger bag brugen af figurer og former i forbindelse 
med de gamle gravminder. Datidens mennesker forstod uden besvær, 
hvad der stod »skrevet« i form og udsmykning af gravminderne, men for 
flertallet er denne viden med tiden gået tabt.

Det ærgerlige ved dette tab af forståelse er, at vi nu til dags ikke kan 
afkode, hvad fortidens mennesker også i Viborg har villet fortælle os om 
sig selv eller deres afdøde familie.

For mig virker de klassicistiske gravminder mest interessante, sand
synligvis fordi jeg gennem mine studier har beskæftiget mig med bru
gen af klassicistiske elementer i Danmark i 1700-tallet. Desuden har de
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klassicistisk inspirerede gravminder og monumenter en helt fantastisk 
symbolik og æstetisk skønhed.

Derfor vil denne artikel alene beskæftige sig med forekomsten af disse 
klassicistiske gravminder, og når man har læst artiklen, vil en spadse
retur igennem den smukke park Viborg Kirkegård forhåbentlig blive 
endnu mere interessant.

Klassicistiske elementer

Nogle vil måske umiddelbart sige: hvad er klassicistiske elementer? De 
klassicistiske elementer er mange, nogle ses i arkitektur og udsmykning, 
disse er dele af en stil. Denne klassicistiske stil kan være svær at definere, 
bl.a. fordi den ofte blandes med andre stilarter. Eksempelvis blandes pil
ler, friser og tempeltag. Andre klassicistiske elementer er derimod lettere 
at udpege. Det drejer sig om figurer, der har en mere eller mindre fastsat 
betydning, og som netop på grund af denne faste betydning kan bruges 
og har været brugt af mange.

De mest anvendte klassicistiske figurer er pyramiden og obelisken, 
men man ser også sfinksen og udsmykninger som en slange, der bider 
sig selv i halen, og Fugl Føniks.

Disse figurer er ret lette at forholde sig til, når man skal identificere 
klassicistiske monumenter og gravminder, netop fordi man i denne sam
menhæng ikke nødvendigvis behøver at forholde sig til andet end netop
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Gravmæle fra 1807på Assistens 
Kirkegård i København. Det viser flere 
af klassicismens elementer: pyramiden, 
sfinksen og slangen, der bider sig selv 
i halen.



selve den klassicistiske figur. Disse sidstnævnte klassicistiske elementer 
er, som det fremgår, meget inspirerede, hvis ikke direkte hentede fra den 
store mængde af ægyptiske symboler. De ægyptiske elementer blev, uden 
at de ændrede form eller udseende, fuldstændig assimileret med former, 
figurer og symboler fra den klassiske verden, altså Grækenland. De blev 
en del af klassicismen, uden at der i samtiden blev stillet spørgsmål om, 
hvorfor disse to kulturer, der var så fundamentalt forskellige i kunst, 
bygningsværker og kulturelle fremstillinger, nu blev set som sammen
hængende. 1600- og 1700-tallets menigmand har i Danmark ikke haft 
store chancer for at vide, at symbolerne ikke stammede fra en og samme 
kultur. Formsproget hang for ham sammen. Det var dets symbolik, man, 
i hvert fald delvist, ønskede at genbruge. Hvorfor skal vi se nedenfor.

Klassicistiske gravminder og elementer på Viborg 
Kirkegård

Der findes mange gravminder med klassicistisk præg og decideret klas
sicistisk udformning på Viborg Kirkegård. Den periode, hvorfra vi i 
Viborg ser flest eksempler på brug af klassicistiske elementer, er tiden fra 
begyndelsen af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. Vi ville, som 
beskrevet andetsteds i artiklen, formodentlig have fundet eksempler på

Obelisk på familiegravsted på Viborg 
Kirkegård, uden årstal. 
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brug af klassicistiske elementer fra 1700-tallet, hvis kirkegården havde 
været ældre, men da dette ikke er tilfældet, kan vi blot se på de eksem
pler, vi har fra 1800-tallet og frem.

Et af de mest iøjnefaldende klassicistiske gravminder er en obelisk rejst 
på et familiegravsted. Der er ikke nogen datering på obelisken, men den 
er med stor sikkerhed fra samme periode som resten af de monumenter, 
der her vil blive henvist til. Dette gravminde giver Viborg Kirkegårds 
mest rene eksempel på brug af ægyptisk inspirerede klassicistiske elemen
ter. Der er ingen ulige sider på obelisken, den er fuldstændig kvadratisk i 
sin grundsten. Samtidig er obelisken forholdsvis høj i forhold til flere af 
de obeliskformede sten, vi ellers finder rundt om på kirkegården.

Obelisken ser ud til at være lavet af granit, og den sorte glatte over
flade medvirker til at give den udtryk for stolthed og magt.

Obelisken er som sagt placeret på et familiegravsted, og derfor må det 
naturligvis være de efterladte efter den første af de personer, stenen hvi
ler over, der har bestemt, hvordan mindet skulle udformes. Den eller de 
personer har selvfølgelig vidst, hvorfor netop denne symbolik var valgt.

På kirkegården findes også et andet glimrende eksempel på en obe
lisk. Denne obelisk er, trods sin formlighed med den før beskrevne, me
get anderledes. Obelisken er nærmest rød, den er af en blødere stenart, 
og den er ikke glatpoleret som granitobelisken. Både oven for og under 
feltet med oplysningerne om de afdøde er der hugget mønster ind i
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Alternativ obelisk fra 1946.

stenen. Obelisken fremstår på grund af farve, stenart og udsmykning 
meget anderledes end den glatte, blanke, sorte granitobelisk, og på bag
grund af disse forskelle har de to obelisker ikke megen anden symbolik 
til fælles end den himmelstræbende form.

Den røde obelisk virker mildere og mindre selviscenesættende. Der 
er dog intet i oplysningerne på sidst beskrevne sten, der indikerer, at 
personerne bag den skulle ønske at udvise mindre betydning. Baggrun
den for valg af sten beror dog på personlige ønsker, og da vi ikke kender 
personerne, der har haft disse ønsker, kan vi ikke give noget forklaring 
på deres valg.

Ud over disse to obelisker findes der yderligere fire obelisker på Vi
borg Kirkegård. Disse er dog ikke helt så rene i deres form, selv om de 
har den kvadratiske base og er spidsede mod himlen.

En af disse obelisker skal kort fremhæves, fordi den er så speciel. Man 
kan sige, at dette gravminde er en ren obelisk i sin grundform. Dog er 
obeliskens top ikke formet til en spids, men er skrå. Ud fra dette kunne 
man selvfølgelig tolke gravmindet som en pille, så skulle man dog se bort 
fra, at basen er kvadratisk og at gravmindet har det meget tydelige him
melstræbende udtryk som obelisken. Dette udtryk kommer formodentlig 
af, at gravmindet er spidst i toppen, så det tydeligt peger mod himlen.

Det er meget specielt, at man har valgt at bruge obeliskens form og 
udtryk så sent som midt i 1900-tallet. Dette viser dog, at disse oldgamle 
klassicistiske og ægyptiske elementer stadig inspirerer og bliver brugt.
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Gravsten fra 1918 med obeliskpr ag.

Obelisken har, ud over at være blevet brugt i sin rene form, inspireret 
til brug i gravminder, der ikke er deciderede obelisker, men dog har ty
delige præg af obeliskens form. Disse obeliskprægede gravminder findes 
der ret mange af på Viborg Kirkegård. Stenens base er, til forskel fra de 
rene obelisker, altid rektangulær, men stenens top er som obeliskens for
met til en spids, der peger mod himlen. Stenens fundament er ligesom 
obeliskens en lidt bredere blok. Disse sten er næsten altid sorte, men 
nogle har andre farver og er af andre stenarter.

Det synes meget tydeligt, når man iagttager disse gravminder, at den, 
der er begyndt at lave denne udformning af gravsten, har været inspire
ret af obeliskens form. Til trods for dette er det ikke sikkert, at de men
nesker, der har købt disse ret almindelige sten, har tænkt på, at de købte 
et gravminde, der var formet med inspiration fra et gammelt ægyptisk 
monument eller symbol. Det man dog kan iagttage på disse monumen
ter er, at de personer, gravminderne er sat for, alle var af rimelig betyd
ning. Der er uden undtagelse titel eller erhverv på stenene, og ingen af 
disse hverv er ubetydelige.

Om dette har noget at sige i forhold til valget af sten, kan vi ikke vide, 
men vi kan konkludere, at valget af form for gravminde og klasse på den 
ene eller den anden måde hænger sammen, da det kun er overklassen, 
der har valgt denne form.

I kategorien klassicistiske gravminder finder vi også pillen. Dette klas- 
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Pilleformet gravminde fra 1920 med 
obeliskpræg.

sicistiske element er både brugt i Ægypten og Grækenland, men forbin
des nok ikke i så høj grad med Ægypten som med Grækenland og de 
græske templer.

En pille kan have mange former. Den kan have både forskellige baser 
og forskellige afslutninger i toppen. Et ret almindeligt træk er, at piller i 
modsætning til obelisker bærer noget.

De eksempler, vi finder på piller på Viborg Kirkegård, er ikke udfor
met, som man traditionelt ser piller udformet. Faktisk er de ikke rigtige 
piller, men har blot elementer af den ene eller den anden slags, der pla
cerer dem i gruppe med pillerne.

Det første eksempel på en pille kan også placeres i kategorien obelisk, 
da den hverken er fuldstændig pille eller obelisk. Den underste del af 
gravmindet er tydeligt pille, mens den øverste del er obeliskpræget.

Der er ud fra denne antagelse ingen fast definition på, hvordan en 
pille skal udformes, og hvilke elementer den skal indeholde.

Vi har endnu en søjle, vi ikke helt kan definere som værende en 
fuldstændig pille. Denne pille er rektangulær i sin form. Ved toppen har 
den dog et svunget indhak, hvorover findes et kvadratisk stykke. Pillen 
er to steder besat med kobber, foroven danner dette beslag et kors med 
en cirkel i midten af krydset. Dette er interessant nok, men mest inte
ressant er det dog, at der på pillen er udhugget en passer indflettet i en 
murerske. Begge symboler er gamle tegn, der er at finde på monumenter
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Pilleformet gravminde med kobberbe
slag og frimurersymboler, uden årstal.

helt tilbage til 1600-tallet. Sammen danner de to symboler to trekanter, 
og samtidig en seksoddet stjerne. Symbolerne er så specielt interessante, 
fordi de ofte er brugt af frimurerne. Disse har igennem mange hundrede 
år brugt gamle, specielt ægyptiske, symboler som tegn i deres loge.

Det sidste pillemonument, der skal beskrives, er et rektangulært grav
minde med klassicistisk udformet top og bue med symboludsmykning
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Pilleformet gravminde fra 1829 med 
klassicistiske elementer.



Udsmykning på gravminde fra 1822. 
Her ses en dobbeltsfinks med vinger og 
ovenover en palmet.

forneden. Gravmindet er fra 1829, og falder naturligt i den periode, 
hvor brugen af klassicistiske elementer er meget udbredt i Danmark, og 
specielt i provinsen. Samtidig synes gravmindets top at henlede ens op
mærksomhed på barokkens bueformer og ofte svungne udsmykning.

Ud over disse gravminder, der, i hvert fald delvist, er udformet som klas
sicistiske monumenter, er der mange gravminder på Viborg Kirkegård, der 
enten er præget af eller udsmykket med klassicistiske elementer.

Det mest fremragende eksempel på klassicisme og endda ægyptiske 
inspireret klassicisme findes på et gravminde, der er formet som en slags 
søjle, men alligevel ikke kan betegnes som sådan, fordi den overvejende 
har træk, der ikke stemmer overens med en søjles. På dette gravmindes 
top findes imidlertid et fint udsmykket felt. I dette felt ses en dobbelt

Gravminde fra 1933 med indhugget 
tempelpræg.
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sfinks. Sfinksens hoved er formodentlig et kvindehoved, og på dette ho
ved er placeret en palmet, et element, der havde stor betydning i græsk 
vasemaleri og arkitektur.

Valget af netop sfinksen, som i bund og grund er et hedensk symbol, 
kan synes lidt mærkeligt, da der er tale om en kristen og endda meget of
fentlig kristen person. Valget er dog ikke så specielt, da der faktisk findes 
et andet gravminde på kirkegården, hvor en kirkens mand også har fået 
sit gravminde udsmykket med klassicistiske træk. Dette gravminde er 
egentlig en ret »normal« gravsten. I selve stenen er dog hugget to søjler, 
så man får indtryk af, at man ser facaden af et tempel. Medvirkende til 
at skabe dette indtryk er, at gravstenen øverst har et »tag«. Dette tag er 
udformet som taget på et græsk tempel. På taget er indhugget et kors, 
og på denne vis ser vi også på dette gravminde sammenblandingen af 
elementer fra klassicismen, der ikke stammer fra kristen kultur, og sym
boler fra kristen kultur. Dette gravminde er forholdsvis nyt, idet det er 
fra første tredjedel af 1900-tallet. Inspirationen har altså varet ved til 
dette tidspunkt.

Flere af kirkegårdens gravminder har søjler. Et meget bastant eksem
pel er et stort gravminde, hvor vi finder søjler indhugget i stenen. Også 
her finder vi tempel taget, og her danner søjler og tag tilsammen et lettere 
tredimensionalt indtryk af en tempelindgang. På toppen af gravmindet 
er placeret et kors, hvorved vi endnu en gang har sammenblanding af 
elementer fra den kristne og den ikke-kristne symbolverden. Gravmin-

Pilleformet gravminde med tempeltag 
og kors fra 1878.

22 



Tempelformede gravminder. Det 
bageste er fra 1899 og det forreste fra 
1906.

det er fra 1878, og giver os bevis på, at brugen af klassicistiske elementer 
og symboler ikke blot har fundet sted i begyndelsen af 1800-tallet og er 
vendt tilbage først i 1900-tallet, men har været konstant igennem hele 
perioden.

De sidste to gravminder, vi skal beskæftige os direkte med, giver også 
indtryk af at være templer, om end ikke i lige så høj grad som de forrige. 
Det, der definerer disse minders tempelpræg, er deres tempeltag. Det 
bages te af gravminderne har desuden en søjleindhugning på siderne, 
der giver det indtryk af en tempelindgang, som vi før har set. Begge 
gravminder har desuden, som de øvrige »templer«, vi har set, kors på 
tagene.

Der findes endnu et klassicistisk inspireret monument på kirkegår
den. Dette er dog ikke et gravminde, men et minde sat for udvidelser af

Pyramiden fra 1927 barer årstallene 
for Viborg Kirkegårds udvideker. 

23



kirkegården. Stenen, der er udformet som en pyramide, er sat i 1927, 
da en af udvidelserne fandt sted. Pyramiden er skænket af Carlsbergfon- 
det, idéen til den var givet af arkitekten Johannes Tholle (1891-1968). 
Valget af pyramideformen er, både for tidspunktet og for stedet, meget 
specielt. En del af grunden skal formodentlig findes i projektets omfang. 
Ved udvidelsen af kirkegården har man ønsket noget helt specielt, det 
viser det faktum, at Carlsbergfondet var indblandet. Det, at man har 
brugt Tholle, viser også, at projektet var af betydning.

Netop kontakten til Carlsbergfondet har givet inspiration til den 
form, monumentet fik, og brugen af Tholle har betydet tilførsel af er
faring med brugen af klassicistiske elementer. Pyramiden er ligesom de 
oven for beskrevne obelisker et rent ægyptisk symbol, som klassicismen 
har taget til sig. Pyramiden der, som det vil fremgå nedenfor, er symbol 
på rigtig mange ting, kan i den sammenhæng, den er brugt på Viborg 
Kirkegård, tolkes som tegn på evighed. Grunden til denne tolkning er, 
at kirkegården for mange er et sted, hvor vi igennem tanker, vi tænker 
om dem, vi har mistet, skaber kontakt med evigheden. Pyramiden giver 
i denne sammenhæng god mening. Pyramiden er i år blevet renoveret, 
og har i den forbindelse været borte fra kirkegården. Den kom dog til
bage på sin plads i forbindelse med 200-års-jubilæet for kirkegårdens 
etablering den 1. oktober 1808.

Ud over disse ovenfor beskrevne findes der på Viborg Kirkegård utal
lige gravminder, der rummer elementer af klassicisme. De fleste steder 
er det dog kun indikationer. Måske har det nogle gange været tilfældig
heder, der har gjort, at folk har valgt at gøre brug af disse elementer. 
Nogle er blot blevet påvirket af andres valg, andre har måske ganske 
enkelt syntes, at udsmykningen var smuk, og andre igen har truffet be
vidste valg på baggrund af viden om klassicismens elementer og den på
virkning, den havde på de udtryksformer, man kunne benytte. I forhold 
til den store brug, vi har gjort af klassicistiske elementer og symboler, er 
det ret interessant at vide, hvorfra brugen af dem egentlig stammer, og 
hvornår den er begyndt.

Brug af klassicistiske virkemidler

Brugen af klassicistiske elementer i udformningen af forskellig udsmyk
ning begyndte allerede i 1500- og 1600-tallet.

Igennem hele 1800-tallet og stadig i begyndelsen af 1900-tallet bru- 
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ges klassicistiske elementer i højere eller lavere grad i de fleste gravmin
der. I Viborg er de fleste af de klassicistisk udformede gravminder, som 
vi lige har set, ret nye. Dette skyldes selvfølgelig væsentlig kirkegårdens 
unge alder.

Reelt er dog en betydelig del af de gamle gravminder, vi i dag kan 
finde på Viborg Kirkegård, udformet som eller med elementer af klas
sicisme. Vi kan her ud fra konstatere, at viborgenserne måske ikke lige 
så hurtigt som beboere i og omkring hovedstanden, men i hvert fald 
med tiden, kom til at benytte klassicistiske elementer i mange af deres 
gravminder. Flere befolkningsklasser brugte klassicistiske elementer i 
udformning og udsmykning af deres gravminder, men det er dog ho
vedsagelig de øverste klasser, vi ser repræsenteret. Et træk, der gør sig 
gældende i Viborg, og muligvis også i andre byer, er, at størstedelen af 
de gravminder, der viser klassicistisk præg, ikke gør dette på en radikal 
og åbenbar måde. Hvis man ikke direkte tænker på at finde klassicistiske 
træk, er det ikke sandsynligt, at man tænker på, at de mange obeliskfor
mede gravminder rent faktisk viser stor inspiration fra de rigtige obeli
sker. Mange ville ikke spekulere over deres form, men ville vel tage dem 
for »almindelige« gravsten. På denne vis er der ingen af de klassicistiske 
gravminder på Viborg Kirkegård, der giver det indtryk af overlegenhed 
eller storhed, som de kongeliges og adeliges gravmæler og monumenter 
gør. Nogle af monumenterne på Viborg Kirkegård giver dog indtryk af 
stolthed og klar selvforståelse, og dette gør de på en meget gennemført 
måde, hvor man ikke lades i tvivl om, at her hviler betydningsfulde per
soner og deres familier.

Tolkning af udformning og figurer i Viborg og 
generelt

Generelt kan man sige, at det udtryk og den betydning, de klassicistiske 
elementer fik i 1800- og 1900-tallet, i nogen grad må have forbindelse 
til symbolernes oprindelige betydning. Dog skal medregnes de modifi
kationer, der sker, når elementer fra en kultur og tid hentes og flyttes til 
en helt anden kultur og tid.

Det mest ægyptiske af alle symbolerne er pyramiden, den er dog ikke 
klassicismens mest yndede symbol, hvilket formodentlig hænger sam
men med symbolets betydning.

Pyramiden var meget værdsat af kongelige, dens form betød og be- 
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tyder magt og rigdom. Dertil kommer, at den rummer flere dimensio
ner og ved at gemme ting skaber mystik. Desuden var pyramiden for 
ægypterne et meget vigtigt led mellem liv og efterliv, en betydning, flere 
kongelige måske har fundet passende til deres image.

Obelisken rummede flere muligheder for at skabe symbolik, og den 
havde den for kristne meget vigtige faktor, at den rankt peger mod him
len. Dette alene er formodentlig grunden til, at langt de fleste klassici
stiske gravminder på »almindelige« kirkegårde er obelisker. De tiltaler til 
trods for deres hedenske oprindelse de kristne ved deres form.

Obelisken betyder sejr og magt. Begge elementer har sikkert været 
ret lette for datidens borgere at forholde sig til, idet begge er noget mere 
jordnære end pyramidens mystik og hemmeligheder. Pillen er meget 
brugt, men i modsætning til pyramiden og obelisken er det ikke pil
len i sig selv, men dens udsmykning, der symboliserer. Pillen har som 
ovenfor nævnt oftest været brugt til at bære noget, og har som sådan 
en praktisk funktion. Den har formodentlig tiltalt folk, fordi den har 
en meget funktionel form, og selvfølgelig fordi den minder os om det 
gamle Grækenland.

Sfinksen, som er et meget brugt symbol, og som vi også har på Viborg 
Kirkegård, er vogteren. Den passer på. Nogle mener dog, at sfinksen 
også har en ond og svigefuld side. Derfor skal man ikke ubetinget stole 
på den.

Ud over disse elementer og figurer, som er dem, vi finder i Viborg, 
findes der som beskrevet talrige klassicistiske symboler. Nogle, som 
slangen, der bider sig selv i halen, og Fugl Føniks, der betyder evighed. 
Begge er gode symboler for kristne, idet vi jo har en evig sjæl. Andre 
symboler er udformet som mennesker eller græske guder. Disse skal ofte 
symbolisere egenskaber hos den afdøde. Denne brug af f.eks. figurer, 
der forestiller græske guder, rummer i modsætning til symbolerne for 
evigheden ikke megen logik for kristne at bruge, alligevel har elemen
terne været populære.

I Viborg er udelukkende brugt symboler, der igennem flere hundrede 
år er kommet til at have betydninger, der stemmer helt over ens med 
den kristne opfattelse, og som ikke bryder med, hvad vi som kristne 
finder tilstedeligt.
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Hvor kom inspirationen fra - baggrund for den 
sene brug af elementerne
For at forstå, hvorfor klassicistiske elementer blev så populære, vil det 
være logisk at se på samfund og situation i den tidsperiode, vi beskæfti
ger os med, og her gør flere forhold sig gældende.

For det første skal vi, når det drejer sig om mode og stil, huske, at vi 
befinder os i Danmark, hvor vi ikke ret tit selv har dannet moden, men 
på langt de fleste punkter har efterlignet de store europæiske magter, 
i allerhøjeste grad Frankrig og senere England. Dette gælder i øvrigt 
ikke kun indretning af gravsteder og monumenter, men i lige så høj 
grad en hvilken som helst anden del af de øverste klassers liv, om det er 
bygningskunst, tøj eller sociale relationer. I landene, Danmark forsøgte 
at efterligne, var man fra Renæssancens passion for det antikke begyndt 
at se en del tegn på inspiration fra Ægypten. På denne baggrund blev 
det naturligt efterhånden at integrere elementer fra ægyptisk kultur, når 
man skulle have lavet værker i Danmark. For det andet fik man i den 
behandlede periode en voldsom udvidelse af den kendte verden. Det
te påvirkede Europa, både hvad angik stil (byggestil, tøjstil, møbelstil 
osv.), og hvad angik udvidelse af varesortiment. Selv om Danmark ikke 
var et af de store lande med hensyn til opdagelsesrejser, blev det alligevel 
påvirket af verdensudvidelsen. For det tredje og sidste, men ikke mindst 
vigtige, fik man indført enevælden, hvor adelskab og rang lettere kunne 
ændres, hvilket gjorde det meget vigtigt for de højere samfundsklasser 
at manifestere sig som overklasse. Dette kunne gøres på mange måder. 
Bygning af monumenter, gravmæler og lignende var en af de mulig
heder, der gav størst sikkerhed for, at også eftertiden kunne se, at man 
havde haft magt og rigdom.

Viborgs skønneste park

Viborg Kirkegård er Viborgs ubetinget skønneste park. Jeg nyder at gå 
tur der, for der er en skønhed og en ro, kun iblandet fuglesang, man 
ikke finder nogen andre steder. Samtidig kan man iagttage flotte gamle 
kunstværker, der alle hver især fortæller sin egen historie om de perso
ner, de står som minde for. Minderne fortæller meget mere, når man 
ved, hvad de forskellige symboler i dem betyder. Forståelsen for betyd
ninger og meninger i gravminderne kan forsvinde og har selvfølgelig
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ingen betydning, hvis ikke der er nogen, der forstår dem. Så går en hel 
verden faktisk tabt, og vi ser kun en flot sten uden at kende dens symbo
lik og derved forstå noget af det, fortiden hvisker til os. De klassicistiske 
gravminder er flotte, men det giver en helt anden dimension også at 
forstå noget af det, de fortæller.

Kilder
Curl, James Stevens: Egyptomania — The Egyptian revival: a recurring theme in 

the history oftaste, Manchester and New York, 1994.
Hougaard, Per: Dansk pyramide- og obelisk symbolik. Med bidrag til tolkning 

af Rundetårn, Heraldisk Tidsskrift, bd. 5, nr. 49-50, 1984.
Johannesen, Birgitte Bøggild: Til evig ære og minde. Studier i enevældens kon

gelige castrum doloris, Kirkens bygning og brug, 1983.
Kryger, Karin: Allegori og borgerdyd — studier i det nyklassicistiske gravmale i Dan

mark 1660-1820, 1985.
Langkjær, Michael A., Mirjam Gelfer-Jørgensen et al: Arven fra Ægypten, 1-2, 

2001.
Pedersen, Mikkel Venborg: Hertuger. At synes og at vare i Augustenborg 1700- 

1850, 2005.
Rasmussen, Torben Holm: Det Gamle Egypten, 2003.
Reutersvärd, Oscar: Nyantikkens pyramider i Danmark, Pa klassisk grund. Med

delelser fra Thorvaldsens Museum, 1989.
Skinnerup, Anne Margrethe Provst: Brugen afagyptiske elementer i monumenter 

og pa selviscenesattende elementer i Danmark fra 16. til 19. århundrede, 2006, 
upubliceret.

Fotos: Anne Margrethe Provst Skinnerup, marts 2008. Undtaget er foto af py
ramiden, der stammer fra Viborg Kirkegårds Kontor.

28

Anne Margrethe Provst Skinnerup, 
født 1981. Cand. mag. i historie fra 
Aarhus Universitet. Har været ansat 
ved flere kulturinstitutioner; Gam
mel Estrup - Jyllands Herregårds
museum, Den Gamle By og i flere 
omgange på Viborg Stiftsmuseum, 
hvor hun er ansat fra 2008 Bidrog i 
2006 til Fra Viborg Amt med Kom
munesammenlægningen i Fjends i 
1970. Adresse: Gammel Skivevej 9, 
8800 Viborg..



Jørgen Østergaard

Radiopejleanlægget »Goldregen«
Spredte trak af den tyske besættelsesmagts tilstedeværelse i 
Lysgård 1940-45

»Goldregen« var den tyske betegnelse for et Luftwaffeanlæg ved Lysgård 
til brug for ledelse af dagjagerfly over Danmark under besættelsen.

Denne militære installation skulle - sammen med anden tysk aktivi
tet - fra sommeren 1943 og de næste to år komme til at påvirke daglig
dagen i det lille samfund.

Det er formentlig de færreste mennesker i dag - mere end 60 år efter 
afslutningen af 2. Verdenskrig - der har nogen erindring om eller blot 
har hørt om et større militært anlæg, som besættelsesmagten lod opføre 
i området umiddelbart nordvest for landsbyen Lysgård, 12-13 km syd 
for Viborg, i årene 1943-45.

Som antydet var dette anlæg ikke den eneste aktivitet i området, men 
så klart den vigtigste, hvorfor beskrivelsen heraf og dens indvirkning på 
befolkningens daglige liv skal søges belyst, suppleret med glimt af andre 
tildragelser i perioden.

I tiden frem til sommeren 1943 mærkede man lokalt stort set ikke 
mere end den øvrige befolkning til besættelsestidens besværligheder, be
grænsninger og mangler.

Dog skete der allerede i forbindelse med de første besættelsesdage i 
april 1940 indkvartering af tyske heste og mandskab langs hovedvej 13. 
Enheder, der formentlig som led i opmarchen mod Norge skulle udski
bes fra Frederikshavn.

Således hos gårdejer Rasmus Sahl på Katballevej, hvor sognefoged 
Johs. Jørgensen ligesom i de øvrige gårde meddelte, at indkvartering 
skulle finde sted, og at den ville omfatte så og så mange heste og mili
tærpersoner.

Hos Sahls drejede det sig kun om fem heste, men en hel del mere 
mandskab. Der var tale om en 15-16 mand, der fik udleveret liggehalm 
og blev underbragt i kostalden, medens vask og barbering foregik ved 
vandposten på gårdspladsen. Foruden de menige indkvarteredes også to
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befalingsmænd, en wachtmeister og en obergefreiter, der havde krav på 
senge og derfor fik tildelt pigekammeret.

Flere heste og enkelte soldater fordeltes på de øvrige gårde i Katballe.
Forplejningen modtog de indkvarterede via et hestekøretøj, hvorfra 

der udleveredes brød og dåser indeholdende fedt med kødstykker. Som 
supplement en ration rom og cigaretter i femstykspakninger.

Hos sognefogeden selv indkvarteredes 20 mand, herunder en dansk
talende tysk soldat bosat syd for 1920-grænsen.

Det hele var dog hurtigt overstået. På nær en enkelt syg hest og heste
passer var hele denne styrke væk otte dage senere.

Det er med kendskabet til nutidens elektroniske kommunikations
midler vanskeligt at forestille sig, at ikke alle omgående vidste, hvad der 
foregik den 9. april.

Men hos gårdejer og folkeregisterfører Karl Nørgaard i Over Thestrup 
- 2 km fra hovedvej 13 og de ovenfor beskrevne indkvarteringer - hørte 
man ikke om besættelsen før hen under aften, da en nabopige kom på 
besøg. Man havde nemlig ikke radio i hjemmet.

Fra 1941 fandt opstaldning af artilleriheste sted forskellige steder på 
egnen, bl.a. i laden hos gårdejer Peder Pedersen (nuværende Skelhøjevej 
21) og hos Niels Rye Andersen på Ballehus.

Der har formentlig været tale om reserveheste for de artillerienheder, 
der på det tidspunkt var garnisoneret i Viborg. Nogen øvelsesvirksom
hed har også fundet sted i området, idet nogle kan huske, at et antal 
kanoner var sat i stilling langs nogle hegn.

Nogle heste blev lejlighedsvis skoet hos den lokale smed i Lysgård, 
Oluf Pedersen.

At de opstaldede heste med tilhørende mandskab ikke skulle stå pas
sive hen, vidner følgende beretning fra brødrene Harald og Niels Jør
gensen, Katballegård (nuværende Katballevej 13), om:

Mange af de menige var unge landmænd, der meget hellere ville have været 
hjemme og passe deres gård i Tyskland.

Ifyrrerne var der nogle lange, strenge vintre, der gjorde, at vi kom sent i 
gang medforårsarbejdet. Tyskerne mente, at deres heste ville have godt af at 
lave noget og tilbød at hjælpe til.

Pa den made, da jorden langt om længe endelig var tjenlig, blev vi med 
tyskernes hjælp hurtigt færdige med forårsarbejdet. Det var egentligt et flot 
syn med de mange spand heste på markerne.
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Og, føjer Harald til:

A trouer te a tyskere, de nød â war ma!

»Goldregen«

Først et par år senere vendte besættelsesmagten for alvor tilbage til Lys
gård, hvor den med oprettelsen af et dengang avanceret og hemmeligt 
radiopejleanlæg kom til at påvirke hverdagen for en stor del af den lo
kale befolkning.

Hvorfor blev et sådant anlæg placeret netop i Lysgård, og hvad var 
formålet dermed?

Hvad var det, tyskerne foretog sig bag pigtråden i de mystisk udse
ende tårne og i de barakker, man lod opføre, dækkende et areal på ca. 2 
km2? Hvis funktion og opgave selv de beboere, der levede og havde de
res daglige dont inden for afspærringerne, kun vidste meget lidt om, og 
hvortil der, selv af disse beboere, krævedes et særligt Ausweis (ID-kort), 
for at de kunne færdes på egen jord.

Dette ud over de generelle legitimationskort, der fra 1942 altid skulle 
bæres og kunne fremvises af alle voksne i Jylland.

Hvordan påvirkede og ændrede det dagligdagen for den lokale be
folkning, og hvad blev der af det hele, da besættelsen var ophørt?

Baggrunden

Den overordnede anledning til den tyske besættelse af Danmark den 
9. april 1940 skal bl.a. søges i den omstændighed, at den tyske krigsin
dustri året rundt var særdeles afhængig af faste leverancer af jernmalm 
med højt fosforindhold, som den fandtes i Kiruna i Nordsverige. Mal
men sendtes med skib via den Botniske Bugt og Østersøen, en trafik, 
som isen hindrede i vintermånederne, hvor man i stedet alene kunne 
anvende jernbanetransport til den isfrie norske havn i Narvik, hvor en 
jernbane endte. Herfra kunne man så indenskærs sejle malmen til tyske 
havne ved Østersøen.

Herudover ønskede den tyske flåde (Kriegsmarine) at skaffe sig baser 
i Norge for derfra at kunne hindre blokade af Nordsøen og føre søkrig 
mod England og dette lands forsyningslinjer over Atlanten, men også
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for at forhindre, at lige netop England (og Frankrig) kunne bemægtige 
sig Norge ved at »komme først«, afskære malmtransporterne og skaffe 
sig baser vendt mod Tyskland.

De vestallierede havde rent faktisk planer herom, maskeret under 
dække af at komme Finland til hjælp under »Vinterkrigen«, som dette 
land udkæmpede i vinteren 1939-40 mod dets mægtige nabo, Sovjet
unionen.

Den tyske hær fik derfor befaling til at erobre og besætte Norge. 
Midlet hertil var den »lyn«- eller - »Blitzkriegs«-taktik, man med suc
ces havde anvendt i Polen i efteråret 1939. En taktik baseret på et tæt 
samspil mellem hæren og luftvåbnet (Luftwaffe).

Udover at skulle virke som »flyvende artilleri«, skulle Luftwaffe i Nor- 
gesfelttoget også deltage med et stort antal transportfly til at føre tropper 
og forsyninger frem fra Tyskland, idet man ikke turde stole på at kunne 
gennemføre disse store transporter ad søvejen grundet den overlegne 
engelske flåde.

En sådan »luftbro« mod Norge måtte i sagens natur gå over dansk 
neutralt territorium.

Oveni kom den helt praktiske udfordring, der bestod i, at Luftwaffe 
for at kunne løse opgaven med den begrænsede rækkevidde, den tids

Særligt Ausweis for lokale til brug for ind- og udpassage gennem Goldregen-anlæggets 
pigtrådshegn. Privateje. 
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fly havde, behøvede en »trædesten« i form af en base i det nordlige Jyl
land.

Hertil var den nyanlagte civile Aalborg Flyveplads (af Luftwaffe se
nere benævnt Aalborg West) velegnet, og den blev derfor inddraget i 
planlægningen af operation »Weserübung«, som det samlede angreb - 
der senere kom til at omfatte hele Danmark og Norge - blev benævnt i 
det militære kodesprog.

Det var således ikke nogen tilfældighed, at den øverste chef for den 
danske del af Weserübung med benævnelsen »Süd«, der altså også om
fattede den tyske hær og flåde, var en flyvergeneral ved navn Leonard 
von Kaupisch.

Det vigtigste ved overrumplingen af Danmark var derfor straks at 
sikre sig Ålborg Flyveplads, som da også blev erobret af luftlandetropper 
meget tidligt den 9. april om morgenen.

Snart efter denne dag begyndte tyskerne at udbygge kapaciteten med 
andre luftbaser i Jylland. Luftbaser, der indledningsvis skulle vendes 
mod England, der efter Frankrigs fald i juni 1940 stod alene, og som fra 
efteråret 1940 var genstand for massive luftangreb som forberedelse til 
en egentlig tysk landgang - »Slaget om England«.

Det lykkedes ikke for tyskerne at tvinge England i knæ ved disse luft
angreb og man vovede ikke - uden luftoverlegenhed over de britiske 
øer - at igangsætte en egentlig invasion af hærstyrker.

I stedet vendte tyskerne sig mod Sovjetunionen - Hitlers egentlige 
fjende - og indledte en erobringskrig for at få mere »Lebensraum« mod 
øst.

Dette angreb, med kodenavnet operation »Barbarossa«, blev sat an 
den 22. juni 1941.

Fra december 1941 blev også Japan og USA inddraget i krigen på 
hver deres side. Herefter kunne man tale om en egentlig verdenskrig.

Den tyske krigsmaskine stod i 1941-42 på sin magts tinde. Hitler 
havde underlagt sig stort set hele Europa og var fortsat i offensiven.

Men over tid vendte krigslykken sig således, at de britiske øer kunne 
danne base for opbygning af en »vestfront« - der i de første år hoved
sageligt havde form af bombetogter over Tyskland mod såvel militære 
som civile mål.

Omfanget af disse bombetogter steg konstant. Fra 1942 kunne briterne 
sende mere end 1.000 tunge bombefly af sted hver nat mod en tysk by 
eller et industricenter, der selvklart led store tab og voldsom skade.

Fra midten af 1943 opbyggedes den 8. amerikanske luftflåde således
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at den - ligeledes fra baser i England - efterhånden kunne sende store 
formationer på dagbombetogter over Tyskland. Løbende blev der også 
gradvis udviklet jagerfly med tilstrækkelig aktionsradius til at kunne 
eskortere disse bombefly.

Døgnet rundt var Tyskland således udsat for massive luftangreb, hvis 
ruter ofte gik hen over Danmark.

Herimod forsøgte Luftwaffe naturligvis af al magt at forsvare sig. I 
begyndelsen, da der stort set kun var tale om britiske natbombetogter, 
ved at indsætte natjagere, som bl.a. havde base på »Fliegerhorst Grove« 
(Flyvestation Karup), der som nævnt var påbegyndt meget tidligt under 
besættelsen og løbende blev udbygget.

De øvrige forsvarsmidler mod disse voksende overflyvninger var til at 
begynde med almindeligt luftværnsskyts - »FLAK« (TTigenzbwehrÅano- 
nen) - der suppleret med projektører arbejdede sammen med luftmel- 
deposter, som ved hjælp af syn og hørelse kunne melde til en central om 
indkommende fly, deres antal, højde og den retning, de fløj i.

På baggrund heraf kunne natjagere sendes i luften med håb om at 
finde fjendtlige fly ved visuel observation, f.eks. ved at få øje på flammer 
fra flyenes udstødning eller hele maskinen i månens skær.

Anlæggets opbygning og tekniske funktion

Efterhånden dukkede de første elektroniske sporingsmidler op. Med 
disse hjælpemidler tilstræbte man at lokalisere de engelske bombefly ved 
deres indflyvning over Nordsøen for derefter at kunne følge deres rute, 
således at man også med disse midler kunne bestemme såvel retning 
som afstand og flyvehøjde.

Nået hertil bestod næste led i at kunne lede jagerne mod de indkom
mende fly.

Til føring af jagerne kunne tyskerne i princippet anvende tre meto
der:

1. Man kunne befale en natjager at kredse rundt om egen jordbaseret 
pejler, kodebenævnt »Heinrich« og derefter - når denne havde »fanget« 
et fjendtligt fly - lade jageren følge den samme »radiostråle« frem til 
flyet. De første af disse afsøgningspejlere var alle placeret langs den jyske 
vestkyst.

2. En anden metode bestod i lade »Heinrich«-pejleren følge bombe
flyet og lade en anden pejlers radiobølge lede jageren frem mod det.
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Ud over »Heinrich«-pejleren, der viste retning til flyene, var i begge 
tilfælde tilkoblet en »Hans«-pejler »E-mess« (Entfernungsmesser), der 
kunne måle afstand ved hvert 20. sekund at udsende en radiobølge, 
hvis ekko, opfanget af »Heinrich«, kunne fortælle, i hvilken afstand det 
ramte objekt befandt sig.

Begge pejleres informationer samledes lokalt i et kontrolrum benævnt 
»Jochen«. Fra »Jochen« skulle informationerne løbende tilgå en kom
mandocentral. På tysk benævnt »Jagdleitzenter«.

Herfra styredes så natjageren. Når denne havde opnået visuel kontakt 
med fjenden, sendte den kodesignalet: »Emil«, hvorefter begge sendere 
kunne overgå til andet mål/ledelse.

3. Som den sidste variant kunne natjagere i Danmark også ledes af 
et system kaldet »X-Gerät«. Et ledesystem, som allerede var opstillet 
på vestkysten i 1940 med det formål at lede tyske bombefly mod mål 
i England. En fast radiobølge pegede mod målet og afgav en bestemt 
tone, så længe flyet fulgte denne. Fraveg man til siden, ville lyden afløses 
af henholdsvis lange og korte toner i pilotens høretelefon. Over målet 
hørtes en tredje tone fra en sender, der krydsede den oprindelige, hvor
efter man kunne udløse sine bomber.

Natjagerne kunne anvende systemet til at blive låst på retningen til de 
indflyvende bombere, indtil der var opnået visuel kontakt.

De her beskrevne systemer var sammenkoblet med tilsvarende i Nord
tyskland, hvorfra det hele blev styret under benævnelsen »Himmelbett«. 
Denne opbygning var nogenlunde tilstrækkelig indtil 1942-43. Men 
med tilkomsten af den amerikanske luftflåde, der oveni de engelske nat
lige overflyvninger nu betød overflyvninger døgnet rundt samt dertil de 
nye engelske elektroniske modforholdsregler mod pejling - den såkaldte 
»jamming« - steg kravet til effektiviteten af det tyske luftforsvar og be
hovet for etablering af et særskilt jagerafsnit i Danmark.

Som et led i den tyske rekonstruktion af deres forsvar udvikledes dels 
mindre radarsystemer til indbygning i natjagerne, således at man selv 
kunne »overtage« søgningen på det konkrete mål, når man fra jorden var 
gelej det i nærheden af de fjendtlige fly, dels et system, der automatisk 
fortalte søgeradaren, at der var tale om et venligsindet fly, idet en impuls 
svarede tilbage på frekvensen. Et system, der af englænderne betegnedes 
som IFF (/dentification ofyfiend or foé). Englænderne havde anvendt 
et tilsvarende system siden 1940, hvorimod det først blev almindeligt i 
tyske fly fra 1944.

Oveni disse tekniske forbedringer gennemførtes en større omorgani- 
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Principskitse over G o Idregen-anlægget  fra Stockholmsarkivet. Privateje.

sering af systemerne, der var til rådighed for den centrale ledelse - det 
førnævnte Jagdleitzenter.

Til bekæmpelse af bombefly i de lyse timer anvendtes mindre, ensæ- 
dede jagere, der ikke krævede de forholdsvis tunge radarsystemer. Disse 
fly kunne også starte og lande fra mindre pladser, der ofte blev placeret 
tættere på vestkysten.

Som konsekvens blev nat- og dagjagersystemerne herefter adskilt.
Til at følge egne dagjageres position blev der fra 1942 i Vesteuropa 

opbygget et system svarende til den oven for nævnte »anden« metode, 
baseret på »Heinrich«, »Hans« og »Jochen« samt én central til koordine
ring af jagerindsatsen.

Samlet benævn tes de eksterne anlæg »Y-Bodens tellen«, hvoraf flere 
kunne samles i en »Stellung«.

En Stellung kunne - og gjorde det for det meste - indeholde flere 
»Y-Linien«. Op til fem, der hver bestod af ovennævnte pejlere og kon
trolrum. Fra hver linie kunne følges et større antal jagerfly.
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Fra sommeren 1943 oprettedes seks sådanne stillinger i Danmark, 
fordelt med fem i Jylland og en på Sjælland. De blev benævnt med ko
denavne efter blomster + lokalitetens første bogstav.

Det centrale Jagdlei tzen ter var opkaldt efter en person i den græske 
mytologi - igen med lokalitetens første bogstav.

Dette center, hvortil alle oplysninger gik, og hvorfra alle jagere blev 
styret såvel nat som dag, blev etableret på »Fliegerhorst Grove« (Karup). 
Her var der ved årsskiftet 1942-43 blevet påbegyndt opførelsen af en 
kæmpebunker »indenfor hegnet« ved Gedhus. Bunkeren blev spøge
fuldt kaldet »Kamhubers Operahus«, efter chefen for natjagerforsvaret.

Bunkeren opførtes på blot seks måneder i fem etager af 39.000 m3 
armeret beton med 3,5 m. tykke mure.

Benævnelsen »Opera« kom af, at det store centrale rum - »Kampf
zentralen« - var opbygget med balkoner, således at alle havde den bedst 
tænkelige udsigt til det store 15 x 15 m sektoropdelte kort over Dan
mark i 1:50.000 (2 cm = 1 km). Kortet var placeret lodret midt i rum
met, påmalet en glasplade. Fra bagsiden af glaspladen kunne de indgå
ede meldinger fra de seks »Stellungen« ved hjælp af lysstråler projiceres 
op på kortet. Foran glaspladen var JLO (/agd/eitøffizieren) placeret med 
hjælpere, der havde radioforbindelse til jagerflyene, og som også ved 
hjælp af lys kunne vise, hvor disse befandt sig over Danmark.

Denne »Zentralgefechtstand - kaldet »Gyges« - var operationsklar 
lige før jul 1943.

Bunkeren finder den dag i dag anvendelse under betegnelsen: Byg
ning 1137 på Flyvestation Karup.

Af de seks »Stellungen« blev én placeret ved Lysgård. I overensstem
melse med terminologien benævntes den grundet den fysiske nærhed 
og som en underafdeling af Gedhus eller Grove (Gyges): Goldregen 
(Guldregn).

Anlægget bestod af fem Y-linier, altså fem »Heinrich«-tårne, og fem 
»Hans«/»E-mess«-tårne - alle tilkoblet »Jochen«-hytter. Supplerende 
kom hertil senere en »Freya LZ«-pejler, »Egon«, der havde et bredere 
frekvensområde og dermed bedre kunne modstå jamming. Dens funk
tion var bl.a. at opfatte IFF-signalerne fra egne jagere.

Til underbringelse og forplejning af det personel, der skulle bevogte 
og betjene dette tekniske anlæg, blev der på marken lige syd for Lys
gårdgård (nuværende Skelhøjevej 24) opført en baraklejr bestående af 
adskillige bygninger, indhegnet bag pigtråd med en bevogtet låge mod 
landevejen.
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Den store bunker (Bygning 1137) i Goldregen-anlægget, aftegnet efter fotografi lige 
efter befrielsen.

For den praktiske opførelse af denne lejr stod danske entreprenø
rer og danske arbejdere, der i forvejen var entreret med på »Flieger
horst Grove«. Formentlig var der tale om entreprenørfirmaet Wright, 
Thomsen og Kier. Der støbtes betonfundamenter til »Heinrich«- og 
»Hans«/»E-mess«-tårnene, der var opført af træplanker, og senere til 
»Freya«-pejleren, der var en stålkonstruktion.

Baraklejren var af en slags halvfabrikata, der muliggjorde en hurtig 
opstilling. I hele perioden fremstod disse træbarakker umalet. Angiveligt 
fandtes der også enkelte bygninger opført af mursten. Måske var der i 
virkeligheden tale om, at visse særlige barakker, der rummede følsomt 
udstyr, udvendigt var beskyttet mod bombesplinter og beskydning fra 
fly ved hjælp af murede »brystværn«.

Der blev anlagt veje og kloakker. Lejren havde eget vandværk, og der 
etableredes sågar en udendørs »swimmingpool«. Uanset denne beteg
nelse var der nok snarere tale om støbte branddamme. Strøm fik man 
fra Tangeværket over egen transformator, sandsynligvis suppleret med 
en nødgenerator.

En del råmaterialer indkøbtes og leveredes lokalt med hestevogn- 
mænd, medens andre materialer blev kørt dertil i svære tyske diesellast
vogne, der var usædvanlige på den tid.
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Luftfoto afGoldregen- 
anlægget 1945. Nord 
er opad. Lysgård by ses 
nederst til højre. De 
sorte pile viser skygger 
af»Heinrich«-tårnene. 
Foto i privateje.

Efter anlæggets færdiggørelse i 1944 frasolgtes en del overskudsmate
rialer lokalt.

Inden man var kommet dertil, og inden de tyske teknikere rykkede 
ind, havde lokale dog ved såkaldt »organisering« sikret sig en part af de 
dengang så attråede materialer, især de gode brædder. Hos en gårdejer i 
Over Thestrup fik man et nyt stuegulv, og et par tømmerlærlinge fik ved 
hjælp af sådanne gode brædder lavet et loftsværelse.

Forinden tyskerne rykkede ind, måtte andre unge mænd også op for 
at bese det tårn, der stod placeret nærmest Lyshøj. Det var, som det blev 
sagt: »Så stort, at toppen bestod af et helt hus«.

Tyske teknikere foretog selv de militære installationer på selve anlæg
get samt opsætning og trækning af de mere end 30 tråde på klokker å la 
telefontråde, der forbandt Lysgård med Gedhus over Trehuse og Åre
strup. Også langs hovedvej Al 3 fra Viborg og sydpå gik telefonkabler, 
der blev forbundet med Lysgård.

Mellem tårnene og de forskellige barakker førtes kablerne i ca. 1 me
ters højde i et stativ bestående af to stolper med en overligger og en 
tværstiver, der dannede en firkant, hvori kablerne var ophængt.

Det ydre sikrings- eller beskyttelseshegn var konstrueret på den måde, 
at to ruller pigtråd blev trukket ud parallelt ved siden af hinanden, såle
des at de dannede et svært gennemtrængeligt hegn, hvorefter en tredje 
rulle anbragtes ovenpå. Det hele blev herefter bundet sammen med stål
tråd og støttet med enkelte pæle eller stolper.
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Baraklejrens nordlige hjørne set mod vest. I baggrunden »Heinrich«-tåmene A og B, 
formentlig fortograferet gennem et huli et gardin. Foto i privateje.

Denne opsætning af pæle og pigtråd rundt om hele anlægget foregik 
ved hjælp af lokal arbejdskraft.

Til at betjene dette nyopførte anlæg var indledningsvis tilkommande
ret og indkvarteret en Luftwaffeenhed af delingsstørrelse, nemlig 5. de
ling (Zug) af LN-222 REG (Luft røachtrich ten). Hele dette regiment var 
stationeret i Danmark med op til fire bataljoner à 1-6 Kompanien, der 
hver rummede et antal delinger (Zug).

Fra september 1944 kom bemandingen fra 30. Jägerleitkompanie af 
LN-212, hvori så vidt vides indgik elementer af østrigske soldater. Den sid
ste kommandant, en Oberleutnant ved navn Heide, var således østriger.

Anlægget havde feltpostnummer 39562.
Gårdejer Chr. Årestrup, Dollerup, beretter om, hvorledes en ung 

16-18-årig menig fra Graz en søndag formiddag stærkt forkommen var 
fundet ind på gården beliggende mellem Stanghede og Dollerup Skole. 
Han var kommet af toget i Bækkelund (skulle formentlig have været 
Skelhøje) og var på vej til Lysgård.

Disse Luftwaffeenheder var iklædt grå uniformer med brune krave
spejl. Dette i modsætning til hærens grønne uniformer og pansertrop
pernes sorte.

I de her nævnte Luftwaffeenheder indgik også i Lysgård et mindre 
antal kvinder med administrative opgaver samt specialister - de såkaldte 
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»Heinrich«-tårn E umiddelbart NV for Lyshøj. Derefter tårn D og C set mod NV. I 
baggrunden et spinkelt »Hans«-tårn ved Over Thestrup. Foto i privateje.

Et af de fem 
»Hans«/»E-mess«-tårne.
Foto i privateje.
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»Funk- eller Blitzmädeln«. Vel i alt ca. 20 kvinder. Også disse var iklædt 
Luftwaffes grå uniformer med jakke og nederdel.

Lejlighedsvis tilgik andre eksterne specialister i anlægget, formentlig 
ved nyinstallationer, indkøring deraf samt eftersyn.

Var lejren belagt, kunne der ske privat indkvartering, bl.a. på Lys
gårdgård og Ballehus og hos gårdejer Peder Pedersen, hvis gård lå inden 
for anlæggets afgrænsning. Denne indkvartering og lejlighedsvise for
plejning kunne give anledning til »spidse« bemærkninger fra naboernes 
side.

Det at være en del af et militært anlæg betød også, at familien Peder
sen gravede et dækningsrum til sig selv i gårdens middelbare nærhed.

Efter etableringen var der fast ansat en dansk civilingeniør ved navn 
Hoppe. Denne havde sammen med sin hustru bopæl i Lysgård by.

Lejren havde eget køkken, hvori danske kvinder var beskæftiget.
Til lejrens brug blev lejlighedsvis anvendt en lille skydebane mellem 

Over- og Neder Thestrup, således at man skød på langs af skrænterne 
ned mod Dollerup Enge og Hald Sø.

Til bevogtning af lejren og det spredte anlæg, der som nævnt hele 
vejen rundt var omkranset af pigtråd, var der ligeledes et antal Luftwaf- 
fesoldater - ofte ældre eller personel på »rekreation« andetsteds fra. Stør
relsen af denne vagtstyrke skønnes ligeledes at være ca. en deling - vel 
30-40 mand.
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Der fandtes også i området noget lettere luftværnsskyts, som enkelte 
lokale husker at have hørt i aktion nogle få gange.

Bevogtningsstyrken var under kommando af en ældre, streng feldwe- 
bel (stabssergent), der angiveligt efter nogle meddelere skulle tilhøre SS, 
hvilket dog ikke har kunnet verificeres. Også han kunne dog »falde lidt 
uden for norm«, idet han kunne finde på at skære lidt tørv til eget brug 
samt lejlighedsvis at skumme fløde af den nymalkede mælk.

Det samlede anlæg og dermed pigtrådsafspærringen udgik fra en låge 
på vejen mellem Skelhøje og Lysgård, lidt øst for stedet, hvor vejgaflen 
ved Over Thestrup går mod Lysgård og Bisballe. Hegnet fulgte her ve
jens nordside mod øst bag om Lysgårdgård (Viggo Andersen) til et sted 
mellem Bisballe og Lyshøj, hvorfra det mod syd fulgte vestsiden af vejen 
mod Lysgård. Inden det nåede Lysgård og Lyshøj, drejede hegnet vest 
om byen, hvor det igen via en låge krydsede vejen til Skelhøje for at gå 
i sydvestlig retning næsten ned til Sjørupvejen, inden det bag om Bal
lehus (Niels Rye Andersen) og Peder Pedersens ejendom igen drejede 
mod nord til vejgaflen med lågen.

Disse to adgange til området var normalt åbne undtagen under luft
alarm. Lågerne var døgnet rundt bevogtet af vagtposter. Yderligere to 
bevogtede låger mod nord og syd var altid lukket. Den lokale mælke
kusk blev dagligt lukket gennem disse låger på sin rute fra Sjørupvej til 
Rishøjgård. Samtlige poster suppleredes om natten af tomands patrul
jer, der også medførte hunde.

Hundene havde hjemme i en hundegård i baraklejren, der yderligere 
var pigtrådsomkranset og havde egen låge med vagtpost. Ved denne låge 
kunne man i et lille skur jævnligt træffe »Hunde-Peter« - en ældre tysk 
vagtpost og hans schäferhund - når han ikke passede sin hundegård 
inde i lejren.

At bevogtningen var effektiv, vidner flere udtalelser om. En af de 
morsommere er historien om en karl i Sjørup, der havde besøgt en pige 
på en gård ved Over Thestrup og var kommet noget sent derfra, hvorfor 
han forsøgte at stikke »tværs over«. Herved blev han stoppet af en tysk 
vagt og først frigivet op ad formiddagen efter et grundigt forhør.

Til de mere alvorlige hører beretningen om, at der inden for hegnet 
blev skudt efter gårdejer Peder Pedersens døvstumme søn, Jens Peder, 
der lovligt måtte færdes der, men som ikke reagerede på tilråb. Episoden 
blev undskyldt, men skulle senere på tragisk vis gentage sig i Viborg.

Det har ikke været muligt at finde oplysninger om den eventuelle er
statning eller »jordleje«, de berørte lodsejere måtte have oppebåret. Der
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4^ Skitse i ca. 1:23.000 
(4,4 cm - 1 km) visende 
pejleanlæggets afgrænsnin
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er dog en formodning om, at økonomisk kompensation er ydet, jf. det 
udkast til »Kontraktvejledning for indgåelse af aftaler med Værnemag
ten« som blev udsendt.

Et beboersyn på Goldregen-anlægget

Folmer Rud Mortensen var under besættelsen forkarl på sine forældres 
gård beliggende i Lysgård by. I sine erindringer, optegnet i 1980’erne, 
skriver han om opstarten:

Ofz efteråret 1943 begyndte Lysgård at blive tysk garnisonsby!
Inden folk snart var klog pa, hvad der skulle ske, begyndte store entrepre

nørmaskiner i tysk tjeneste at bygge på den luftpejlestation, som vel nok blev 
vor lille bys største del af besættelsestidens problemer.

Der skulle bygges en luftpejlestation i forbindelse med Karupflyvepladsen.
At der lige netop blev peget på Lysgård, skyldes sikkert det højtliggende 

terræn. Det hele bestod af fem tårne - jeg skyder på 20 m høje - bygget 
af træplanker, solidt forankret i mægtige betonblokke støbt ned i den fede 
muldjord. Desuden fem mindre omfattende radiomaster — alle anbragt i et 
vist system ud over de højeste punkter på markerne.

Anlæggets centrum var en barakby, spændende over flere tønder land på 
Lysgårdgårds Mark, lige overfor gården, på sydsiden af vejen til Skelhøje. 
Her skød det ene hus op efter det andet, nogle af træ, nogle murede. Veje og 
kloakker blev anlagt imellem dem, og kældre blev gravet og støbt.

Luftværnsstillinger blev bygget, skyttegrave og endeløse grøfter og kanaler 
blev gravet til vandrør og ledningsnet ud til de forskellige led af bygnings
værket.

Og her - i disse bygninger - begyndte der at vokse en garnison af tyske 
militærpersoner op.

Det værste ved denne bebyggelse var uden tvivl, at den sluttelig skulle 
indhegnes med rækker af pigtråd i brede bælter, lagt i zig-zag-linjer hen 
over folks marker, hakkende agrene i stykker, indhegnede nogle gårde, så de 
dårligt nok havde en udgang, og tvang folk til at køre store omveje for at 
komme frem til deres marker, hvis de da ikke ligefrem byttede et stykke jord 
med en ligestillet nabo for at gøre det lettere for begge parter.

Om anlæggets funktion hørte man efterhånden visse ting. Som Folmer 
Rud beskrev det mange år efter:
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Vi hørte f.eks. om noget, der hed radar. Vi vidste ikke, hvad det var, men 
var klar over, at det var noget med stedbestemmelse, og at man kunne se 
gennem radaren, hvad der ellers var skjult for det menneskelige øje.

Og selvfølgeligt blev det brugt krigsmassigt til at klarlægge fiendtlige ski
bes — eller flyveres — position.

Vi forstod det ikke, men undredes en del. Og hvis vi en dag kom ud i 
marken og opdagede, at alt var oversået af store og små stanniolstrimler, sa 
vidste vi, at det var noget, engelske flyvere under angreb smed ud i tusindtal 
for at forstyrre den tyske radar.

Disse strimler, der af RAF (Royal Air Force) kaldtes »windows«, var 
ganske rigtigt beregnet på at forstyrre fjendtlige radarbilleder.

Allieret interesse

Også den illegale danske efterretningstjeneste interesserede sig naturlig
vis for anlægget. I det såkaldte Stockholmsarkiv, der i dag befinder sig på 
Rigsarkivet, findes i en kasse benævnt XXIa, i omslag 130 en gul udate
ret kuvert, mærket H.A.138a med påskriften: »Pejlestation i Lysgaard«.

I kuverten findes fem 6x9 cm amatørfotografier taget fra stor afstand 
gennem nogle buske. Billederne viser - i meget lille format - trætårne 
for henholdsvis »Heinrich«- og »Hans«/»E-mess«-pejlerne. Det mest in
teressante i kuverten er dog et generalstabskort i 1:100.000, hvorpå der 
fra tre punkter, beliggende mellem 1,5 og 2 km fra anlægget, er ind
tegnet kompas-/pej leretninger til samtlige tårne. De tre udsigtspunkter, 
der er benævnt 1, 2 og 3, er beliggende henholdsvis ved Enebærdalens 
øverste kant på sydøstsiden af Hald Sø, mellem Knækkeborg og Most 
Mølle mellem Almind og Lysgård og ved Kjeldbjerggård i Skelhøjes 
nordøstlige udkant. Alle steder, der lå højt med frit udsyn. Ved hjælp 
af disse tre krydsende retningssæt har man været i stand til at indlægge 
tårnenes indbyrdes placering i terrænet nordvest for Lysgård. Tårnene 
er markeret med rød farve.

Disse originale akter er på et tidspunkt i 1944-45 af den eller de efter
retningsofficerer, der illegalt har gennemført opmåling og fotografering, 
oversendt til den fælles danske militære efterretningscentral i Stock
holm, der givetvis har videreformidlet et tilsvarende sæt til England, 
hvilket var hele formålet med indsamlingen.
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Anlæggets indvirkning på lokalbefolkningen
Allerede tidligt i besættelsesårene forberedte de danske myndigheder sig 
på, at tyskerne over tid formentlig ville stille krav af forskellig art til 
danske beslutningstagere, herunder de lokale sogneråd.

Et eksempel herpå, der dog intet konkret har med etableringen af Gold
regen at gøre, er en forespørgsel fra Viborg Amt, der allerede i september 
1941 gerne ville vide, hvor mange af Værnemagtens soldater kommunen 
kunne huse, såfremt tyskerne måtte rette henvendelse herom.

Svaret var, at man i forsamlingshuset kunne rumme 50 mand og i de 
to skoler i alt yderligere 30 mand.

I december 1942 udsendte amtet en skrivelse, der indeholdt en vej
ledning om, hvordan man aftalte lejemål og forpagtningskontrakter 
med Værnemagten.

Man kan ikke beskylde befolkningen i Lysgård sogn for at være sær
ligt betaget af besættelsesmagtens tankegang og ideologi for slet ikke at 
tale om dens danske aflægger. Ved valget til Rigsdagen i marts 1943 var 
der af 309 afgivne stemmer i sognet ikke én eneste på det danske nazi
stiske parti DNSAP.

Det ændrer dog intet ved, at i dagligdagen kom samspillet mellem 
lejrens bemanding og den omliggende befolkning til at foregå uden de 
store problemer. Tyskerne passede sig selv, var høflige og korrekte. Ge
nerne var mest af praktisk art - især for de landbrugere, hvis bygninger 
og marker var omfattet af anlægget og dets afspærring.

I hele perioden blev markerne dyrket på vanlig vis inden for det af
spærrede område af de danske ejere. Heri lå naturligvis også for tyskerne 
en værdi af ren sløringsmæssig art. Landskabet skulle fra luften se så 
naturligt ud som muligt.

Med hensyn til de »indespærrede« gårdes familier og tjenestefolk lag
de tyskerne megen vægt på, at der bestod et gnidningsfrit samarbejde. 
Patruljevagterne og deres hunde stak somme tider ind i stuehusene til 
lidt varme og måske en kop kaffe og for at lytte til BBC, hvilket de - i 
modsætning til den danske befolkning - ikke selv måtte.

Kom feldwebelen på inspektion, smuttede man ud ad en bagdør.
Nye officerer kom altid og hilste på, og alle lagde vægt på at få indbe

retninger, såfremt gårdenes beboere følte sig forulempede af de menige 
soldater.

Tyskerne indrettede sig. Ved Hald Søs sydende badede såvel mænd 
som kvinder. Smukke kvinder, som en dengang 14-årig dreng husker.
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Hernede havde man også placeret nogle mindre sejlbåde og kajakker 
til afslapning og fornøjelse. Fartøjerne opbevaredes i et skur opført til 
formålet.

En af de kvindelige militærpersoner med dansksindet baggrund fik 
efter forespørgsel regelmæssigt lov til at låne en ridehest hos gårdejer 
Rasmus Sahl i Katballe.

Som Folmer Rud Mortensen erindrer sig:

Jeg tror ikke, nogen blev forulempet af det ret talstærke hold tyskere. Tysker
hadet var ikke rigtigt flyttet ud pa landet. Det blev efterhånden ret almin
deligt, at et par soldater blev stamgæster rundt på gårdene, hvor der kunne 
drives lidt sort handel og findes lidt hygge, som de næppe var forvent med.

Det blev også sagt, at en stor del af disse tyskere havde en eller anden 
legemlig skavank eller havde været såret og derfor var blevet anbragt pâ en 
let post.

Kvinder dukkede også op — mest yngre, gifte fruer med mænd vedfronten 
og børnene anbragt hos bedstemor.

Det gik meget fredeligt for sig. På et tidspunkt arrangerede man sågar 
en fodboldkamp mellem Luftwaffelejren og Lysgård by. Holdet fra Lys
gård vandt.

Hverdag i skyggen af Goldregen

Som anført ovenfor tilstræbte begge parter at få en hverdag til at fim
gere. Den tyske besættelse og de deraf følgende besværligheder var et 
vilkår, man som dansker var undergivet. Man skulle ikke blot leve med 
den uønskede besættelse, man var også langt hen ad vejen afhængig af 
de omstændigheder, den medførte. Omvendt havde lejrens personel og 
lige så lidt den enkelte soldat nogen som helst interesse i, at der forekom 
flere gnidninger, end tjenesten absolut krævede. Selv om det var åben
lyst, at der ikke var tale om et ligeværdigt forhold. Det tvungne »samliv« 
opretholdtes gennem årene i en hårfin balance. For danskernes vedkom
mende i de første år mest af frygt for tyskernes mulige sanktioner ved en 
alt for afvisende holdning, men i de seneste måneder af besættelsen også 
med henblik på et eventuelt efterspil i forhold til egne landsmænd efter 
besættelsens ophør.

Begrebet »for lidt« og »for meget« i forhold til at imødekomme enten 
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dansk samarbejdspolitik eller tyske krav kontra foragt eller direkte mod
aktioner mod besættelsesmagten skiftede helt klart gennem perioden og 
i takt med de tyske våbens stadigt faldende held på slagmarken.

Oveni kom så selvsagt den enkeltes sympati eller mishag samt den 
uundgåelige hverdag med dens nærhed eller krav, som man oplevede 
den i Lysgård.

Enkeltpersoners oplevelser bærer præg af alle aspekter.
Ingrid Højgaard, der var datter fra Lysgårdgård, husker, at hendes 

moder engang stod og lavede spejllæg ved det store brændekomfur, da 
en tysk soldat kom ind og bad om at få lov til at købe nogle æg, hvilket 
blev afslået med den begrundelse, at der ikke var æg nok. Da han åben
bart insisterede, vendte moderen resolut panden på hovedet, således at 
alle æggene røg ned i ilden. Om han så kunne forstå det?

Der kan have været tale om en særlig ubehagelig eller påtrængende 
tysker eller den omstændighed, at Lysgårdgård så at sige, lå lige i »skud
linjen«.

I hvert fald huskes det, at trykket indirekte var af en sådan karakter, 
at man var bange for repressalier blot ved et forkert ord.

Det var også her på gården, at et tilfældigt besøg af en tidligere tysk 
»Blitzmädel« mange år efter krigen - nu med mand og børn - ikke faldt 
alt for heldigt ud. Besøget passede helt tydeligt ikke familien Andersen, 
der nok hverken magtede eller havde lyst til at tale tysk.

Også fra Lysgårdgård beretter tidligere kontrolassistent Jens Høeg:

Nar jeg i arene under 2. Verdenskrig pâ mit arbejde kom til Lysgårddistrik
tet, boede jeg i et loftsværelse pâ Lysgârdgârd, som af den tyske besættelses
magt var beslaglagt, idet den af tyskerne anlagte luftmeldecentral og lejr for 
hovedpartens vedkommende var anlagt pa gårdens jorder.

Bortset fra enkelte personer, var tyskerne flinke og omgængelige folk, der 
i den udstrækning, det lod sig gøre, lod gårdens drift fortsætte uanfægtet, 
bortset fra, at et større antal heste først skulle tilgodeses både med hensyn til 
plads og foder. Det bød sig sådan, at jeg tilfældigvis var på gården den dag, 
tyskerne i store lastbiler ankom med hestene. Efter det lange ophold i bilerne 
var hestene selvfølgelig meget tørstige, og vandtrugets beholdning pa gårds
pladsen var hurtigt opbrugt, hvorfor jeg henviste til dammen bag gården. 
Men tyskerne troede åbenbart, at der var noget lusk ved dette, og afslog, 
indtil jeg trak en af gårdens heste derom og lod den drikke.

På et tidspunkt fandt kommandanten ud af, at jeg havde et værelse pa 
stuehusloftet. Han beslaglagde derefter værelset til sig selv, men tillod mig
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dog at sove i den ene seng, når jeg periodevis var i Lysgård. Sådan gik det til, 
at jeg kom til at bo sammen med den tyske overkommandant for luftmelde- 
centralen i Lysgård.

Der var altså fortsat opstaldet heste på egnen også efter, at artilleriet 
havde forladt Viborg. Hvorfra disse heste kom, har ikke kunnet op
spores. Luftwaffeenheden i »Tyskerlejren«, har i hvert fald ikke skullet 
anvende dem.

Om forholdet til de tyske hestepassere og vel i øvrigt lejrens personel 
kan brødrene Harald og Niels Jørgensen, Katballegård supplere:

Der var nogle fa, som man ikke følte sig trygge ved. Hvor man følte, at man 
nøje skulle overveje, hvad man sagde. Men ellers var tyskerne såmand lige 
som os andre og overhovedet ikke interesseret i krig.

De store drenge købte for danske penge cigaretter af soldaterne. Der 
kunne også byttes med smørmærker eller naturalier. Man skabte kon
takter og lærte sig lidt af det fremmede sprog.

For ikke at provokere viste tyskerne fra lejren sig ikke til baller i forsamlings
huset. Disse baller måtte jævnligt, grundet spærretid, afvikledes fra kl. 18 til 
21, hvor alle skulle være hjemme.

Ejnar Olesen, der var i lære hos tømrermester Peder Rasmussen, fortæl
ler, at han jævnligt var i lejren for at foretage småreparationer på kontor
eller indkvarteringsbarakkerne. Man henvendte sig hos vagten og blev 
derefter ledsaget til det sted, der skulle repareres. Der var ikke lejlighed 
til hverken at se andet eller tale med nogen.

Mange husker, at der ud over alle de ulemper og besværligheder, be
sættelsen og mangelsituationen medførte for alle i hele landet, lokalt i 
Lysgård opstod særlige forhold grundet pejlestationens nære tilstedevæ
relse, hvilket yderligere forstærkedes i besættelsens sidste måneder ved 
tilkomsten af en uddannelsesenhed, der beslaglagde bygninger i byen.

Af generelle besværligheder nævnes mangel på petroleum til køk
kenets primusapparat, de uhyre besværligheder med at mørklægge en 
stald eller en lade, hvor man ofte skal have døre og vinduer åbne, den 
generelle vareknaphed, der meget ofte betød et nej fra den handlende og 
derfor altid efterfulgtes af spørgsmålet: »Hvad kan jeg få i stedet for?

Folmer Rud erindrer et vers: 
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Slagteren lukker den kødløse dag 
Bageren lukker den brødløse dag 
Fra 12 til 2 er min købmand privat, 
bag lukkede døre han gasser sig 
Og snart far de handlende en plakat: 
»Aaben kun når det passer mig!«

Bedstemodre tømte deres skabe, og tøjet blev »vendt«. Gummistøvler, 
kunne ikke fås. I stedet fik man træskostøvler til 80,- kr. parret.

Cyklerne og især dækkene var hurtigt i en meget slet tilstand, og 
skulle man med en (generator)bus, var den langsom og overfyldt.

Den uundværlige tobak måtte man i nogen udstrækning selv dyrke 
for at overvinde følgerne af rationeringen.

Man kunne ikke få selvbindergarn, men i stedet papirgarn, der sprang 
for et godt ord, især når det blev fugtigt.

Tiden var urolig, og efter den 29. august 1943 begyndte man selv på 
landet for første gang at låse sine døre.

Som et udtryk for mere direkte modstand er det kommet frem, at der 
på et tidspunkt i det sidste besættelsesår blev gjort forsøg på at sabotere 
ét af tårnene, nemlig det, der stod vestligst ved Peder Pedersens gård 
(»Heinrich-tårn A«). Her trængte en lokal modstandsmand ind gennem 
pigtråden med det formål at fastgøre plastisk sprængstof på konstruk
tionen, således at tårnet ved eksplosionen ville vælte. Imidlertid forstyr
redes hans forehavende, hvorfor han hastigt måtte retirere.

Et mindre flyuheld fandt også sted i forbindelse med »Tyskerlejren«. 
Et let tysk kommunikations-fly - formentlig af typen Fieseier Storch 
- var på et tidspunkt landet på marken bag Lysgårdgård, for at en højt
stående officer kunne inspicere anlægget. Ved starten derfra slap flyet 
ikke over et levende hegn, men slog en kolbøtte, hvorved det blev delvist 
ødelagt. Så vidt vides kom ingen af besætningen noget alvorligt til. Flyet 
blev adskilt og borttransporteret.

Andre enheders tilkomst og lokale konsekvenser af 
den tyske tilstedeværelse

Det »korrekte« og nogenlunde tålelige forhold til besættelsesmagten 
ændrede karakter hen over besættelsens forløb. Det skyldtes naturligvis 
den stigende mangelsituation, tyskernes svigtende krigslykke og selv- 
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klart lokalbefolkningens savn af at være herre i eget hus samt de daglige 
irritationsmomenter med restriktioner, spærringer og kontrol.

Sognerådet måtte forholde sig til, at der grundet krigshandlinger 
kunne komme flygtninge, danske såvel som tyske. På en forespørgsel 
vurderede sognerådet i marts 1944, at man i sognet kunne huse ca. 200 
flygtninge fordelt på 160 familier. Man ville kunne stille 40 hestekøre
tøjer til rådighed.

I sommeren 1944 oprettedes et »evakueringsudvalg«, der skulle kun
ne hjælpe befolkningen i tilfælde af allieret invasion med påfølgende 
kampe i Jylland.

Efter politiets internering i september 1944 blev det pålagt sognerå
det at oprette et vagtværn til at opretholde ro og orden og medvirke til 
at opklare forbrydelser. Der blev udpeget et antal personer til opgaven 
med smed Oluf Pedersen som leder. Så sent som 3. maj 1945 fik han 
yderligere til opgave at være leder af den civile luftmeldetj eneste.

Efter besættelsens ophør tildeltes han 50 kr. i alt til dækning af om
kostningerne ved disse funktioner.

Spændingerne mellem besættelsesmagten og især den ungdommelige 
del af den danske civilbefolkning medførte, at sognerådet i november 
1944 besluttede, at der kun måtte afholdes dans i forsamlingshuset én 
gang hver måned, og at dansen skulle ophøre senest kl. 24 - også når der 
ikke var tale om de særlige dage med spærretid. Der måtte ikke annon
ceres med arrangementet. Formen kaldtes derfor »Indbudt bal«, hvortil 
krævedes medlemskort.

Også højere danske myndigheder udtrykte bekymring for urolighe
der. Allerede måneden efter henstillede stiftamtmanden i Viborg »alvor
ligt« til sognerådet, at man helt ophørte med ungdomsballer eller »andre 
festlige sammenkomster ud over familiefester« i forsamlingshuset, hvil
ket blev taget til efterretning.

Som vi skal se nedenstående, blev forholdet til besættelsesmagten i 
Lysgård yderligere skærpet mod krigens afslutning.

Årsagen hertil var, at sognerådet ved årsskiftet 1944-45 fik medde
lelse om, at yderligere en tysk enhed skulle have kvarter i sognet. Denne 
gang direkte i Lysgård by. Til stor fortrydelse for den lokale befolkning, 
der fandt sig hårdt nok ramt af pejlestationen og barakbyen.

Konkret var der tale om en uddannelsesenhed af hæren (Heer) i grøn
ne uniformer. Den ankom i så mange biler og motorcykler, at kolonnen 
nåede fra hovedvejen og til forsamlingshuset.

Til indkvartering beslaglagde man forsamlingshuset, skolen og hus- 
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flidsskolen. Lærerne måtte flytte ud og selv finde alternative logier. Såvel 
førstelærere Balle som andenlærer Larsen blev sat ud med få timers var
sel.

Lærer Larsens datter Karen Kandborg husker, at hun den dag var 
taget fra sin bopæl lidt længere ude ad Sjørupvej og ind til skolen for at 
vaske en storvask i sin mors vaskehus. Midt i vasken kom en tysk befa
lingsmand til stede med krav om omgående rømning af lokaliteterne, 
hvilket havde den konsekvens, at vasken omgående blev afbrudt, og en 
anden måtte sørge for at få samlet tingene sammen. Lærer Larsen og 
hans hustru flyttede samme dag ind hos datteren og svigersønnen. Par
rets bohave måtte ligeledes samme dag opmagasineres.

Tyskerne anvendte forsamlingshuset til sovesal og skolerne som spi
sesal og opholdsrum. Skolegangen måtte tillempes og spredes på gårde 
med en passende stor stue.

I sognerådsprotokollen fra den 10. januar 1945 står i pkt. 4 at læse:

Da Den tyske Værnemagt har beslaglagt bade Skolestuerne og Lærernes Lej
ligheder i begge Skoler, valgtes Jens M. Jensen og Jens Andersen til at finde 
en Stue, som midlertidigt kan benyttes som Skolelokale.

Til at begynde med fandt man en sådan hos Viggo Andersen på Lys
gårdgård. Men da den lå inden for hegnet af pejlestationen, flyttede 
man - efter tysk krav - efter ca. 1 Vi måned videre til Jens Uhre i Katbal
le (nuværende Bisballevej 38), hvor der blev holdt skole i den inderste, 
såkaldte havestue frem til befrielsen.

Det fremgår af sognerådsprotokollen fra 11. april 1945, at Viggo An
dersen fik 100 kr. for at stille en stue til rådighed, og den 13. juni 1945 
besluttede man, at Jens Uhre skulle have det samme beløb. Ganske vist 
for en lidt længere periode, men så tillagdes der også 40 kr. for rengø
ring. Husflidsskolen fik midlertidigt plads i gårdejer Søren Mortensens 
vognport (nuværende Katballevej 14).

Skoledirektionen i Viborg godkendte disse midlertidige skoleordnin
ger i marts 1945, samtidigt med, at Handelsministeriet stillede 15 kg 
stearinlys til rådighed for sognerådet til »nødbelysning i katastrofetil
fælde«.

Tyskerne indrettede et »kontor« i cykelforretningen ved siden af 
smedjen. Oluf Pedersen, der ejede begge bygninger, blev en gang så vred 
over, at en soldat satte sig og forrettede sin nødtørft mellem husene, at 
kan greb en skovl og smed efterladenskaberne på »kontorets« trappe.
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Denne handling forårsagede en kortvarig arrestation og transport til År
hus af den vrede smed.

Det var dog samme Oluf Pedersen, der foranledigede, at en snemand, 
opstillet og »forklædt« som tysk vagtpost foran smedjen, blev fjernet for 
ikke unødigt at provokere.

De rekrutter, der kom til Lysgård var ofte ikke andet end store drenge 
på 16-17 år. De gennemgik hen over vinteren og foråret en almindelig 
rekrut- og infanteriuddannelse på markerne rundt om byen. Der øvedes 
med håndgranater og skyttegravsmorterer, og under march til de for
skellige steder blev der sunget, som tyske soldater altid havde for vane.

Også Kongemosen mellem Lysgård og Neder Hvam blev flittigt an
vendt som øvelsesplads.

Til befalingsmændene blev lejet private værelser til toppris rundt i 
byen.

Tømrermester Peder Rasmussen, der boede og havde værksted umid
delbart ved skolen, måtte finde sig i, at én af hans stuer blev beslaglagt 
og indrettet til lazaret. Også på hans værksted blev to unge wehrmacht- 
soldater placeret, næppe mere end 18 år gamle. Den ene var østriger, 
den anden tysker, begge var tømrerlærlinge og havde fået en særlig tjans. 
Af træ, som tyskerne selv leverede, produceredes ammunitionskasser, 
angiveligt til brug for østfronten.

En af enhedens officerer listede sig af og til ind i privaten hos Peder 
Rasmussen for at høre BBC, hvilket var forbudt for tyskerne. Så megen 
respekt havde man for dette forbud, at officeren omgående forlod stuen, 
såfremt én af de menige sygepassere havde ærinde i nabostuens lazaret.

Rundt omkring ved de beslaglagte bygninger posteredes vagtposter. 
For at komme ind i byen skulle omegnens befolkning, der f.eks. havde 
ærinde til brugsen eller smeden, ofte vise legitimation.

Lysgård var blevet en rigtig »soldaterflække«, som Folmer Rud ud
trykker det. Han fortsætter:

Og morsomt nok — efterhånden dukkede absolut tilhørende til forholdet op - 
nemlig løsagtige piger af tvivlsom karat. Hvor kom de fra, og hvor forsvandt 
de hen senere?

Men de kom, som om de var et nødvendigt tilbehør til alt det andet 
tvivlsomme, der foregik omkring os. De lejede også varelser - og delte dem 
flittig med medlemmer af den ungdommelige v&rnemag. Det hed sig, de 
arbejdede i køkkenregionerne i forsamlingshuset, men spillede ellers deres 
mere private roller - en enkelt af dem gik rundt som tolk, normalt med et 
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par tyske officerer rendende efter sig, og gjorde sit til at udrede de sproglige 
vanskeligheder.

Det kneb åbenbart også i krigens sidste måneder med justitsen i hæren, 
idet soldaterne rapsede, hvor de kunne komme til det - mest af brænd
bare eller spiselige ting.

Egentlige disciplinære vanskeligheder forekom naturligvis også. Lo
kalbefolkningen kunne være vidne til, at en ung soldat, der havde for
søgt at »gemme« sig, blev afhentet af en officer med trukket pistol, eller 
at et tilkendt disciplinarmiddel kunne bestå i, at en soldat i fuld felt
mæssig udrustning blev sat til at grave et skyttehul i et granhegn med 
sin feltspade - efter at de øvrige havde fået fri. Angiveligt blev også en 
tysk desertør skudt af sine egne bag en lagerbygning i byens udkant på 
Sjørupvej.

I denne sidste besættelsesvinter var et yndet tilholdssted for disse re
krutter i fritiden købmandsforretningen mellem byen og hovedvejen, 
ejet af søskendeparret Laura og Johannes Laursen. Her var der varme, 
og man kunne købe - og indtage - en øl eller to.

Medens lejren på Skelhøjevej stort set forsynedes gennem faste leve
randører, var forholdene for den nye enhed noget mere tilfældige. Dette 
forhold havde også at gøre med den tiltagende knaphed og mangelsitua
tion, der i krigens sidste måneder var gældende overalt. Igen måtte der 
balanceres, når tyskerne stillede krav.

F.eks. fortælles det, at tyskerne købte kød (fars) hos slagter Georg 
Nielsen. Kom der danskere i samme ærinde, lød svaret: »Det har jeg 
ikke«. Men tyskerne kunne få. Skyldtes det sympati, frygt, en højere 
pris, eller at slagteren ikke ville sælge en given (dårlig) kvalitet til dan
skere? - Vi ved det ikke.

Men også ude i baraklejren Goldregen kunne det stramme til. 
Mælkemand Bernhard Pedersen kørte mælk fra Skelhøje Mejeri til lej
ren.

Engang manglede tyskerne nogle af de nødvendige rationeringsmær
ker, hvilket fik mælkemanden til at nægte udlevering. Udleveringen 
skete derefter under truslen af en pistol.

Tonen blev i det hele taget barskere og tyskerne mere nærtagende, 
hvilket følgende lille episode viser: De tyske kvinder fra lejren købte 
strømper hos købmand M. Gørvild, Tatol i Skelhøje. I forbindelse 
hermed fik et par småpiger, Ruth Pedersen og Bente Olesen, en særlig 
oplevelse. En dag, hvor nogle af disse kvinder havde været hos Gørvild

55 



i bil, ledsaget af et par mandlige soldater, gav pigerne sig, ved synet af 
dem, til at synge den i øvrigt populære tyske slager »Lili Marleen« med 
en tekst: »som havde et over for Den tyske Værnemagt fornærmeligt 
Indhold«. Dette ophidsede tyskerne så meget at de to blev gennet op i 
bilen og måtte køre med ud af Skelhøje mod Lysgård. Da man passerede 
skræddermester Olesens hus, hvorfra Bente kom, stak pigerne i at tude, 
da de troede, deres sidste dag var kommet. Et stykke uden for byen blev 
de dog atter »løsladt«.

En af sangens danske varianter lød således:

Først sâ ta r vi Göring ved hans vingeben.
Og sa slaar vi Goebbels i maven med en sten.
Saa hænger vi Hitler i en strop
ved siden af von Ribbentrop.
Og saa biir ’ de til grin.
De fire dumme svin.

Samme købmand Gørvild måtte opleve, at hans butiksruder blev knust, 
fordi han åbenbart handlede »for meget« med tyskerne. Kort tid efter 
besættelsens ophør forlod han egnen.

I vinteren 1944-45, der også bød på lave kuldegrader og megen sne, 
skete det, at tyske soldater enkeltvis opsøgte de lokale landmænd for 
- med danske penge, hvoraf tyskerne havde rigeligt - at opkøbe natu
ralier såsom grise og kartofler samt liggehalm. Da sneen voldte trafikale 
problemer, begyndte de også at leje eller låne heste, der forspændt en 
»organiseret« kane kunne bringe indkøbene længere omkring.

Der blev lagt et vist pres på gårdene for - mod betaling - at stille 
heste, køretøjer og folk til rådighed for denne trafik, hvorfor man lokalt 
efterhånden snakkede sig til en slags fordeling af denne opgave med det 
formål at undgå egentlige beslaglæggelser af heste og køretøjer.

Folmer Rud beretter:

Jeg var f.eks. kusk på en ekspedition til Fjellerup, hvor vi på stationen fyldte 
kanen med rugbrød, og de 2-5 mand, der var med, havde nær ryddet en 
bagerbutik, da de så dens udbud afforholdsvis pæne kager. Jeg fik 40 kr. for 
turen — det lyder ikke af meget, men var det.

Senere kørte han også til Viborg i forrygende snestorm. Denne »tjeneste« 
indbragte ham en »kongelig betaling af 50 kr., men populært var det ikke«.
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Nogle bebrejdede dem, der på den måde »hjalp« besættelsesmag
ten, men i virkeligheden havde ganske mange deres udkomme som 
følge af besættelsen, idet en stor gruppe arbejdsmænd og håndværkere 
havde arbejde for de danske entreprenører, der anlagde »Fliegerhorst 
Grove«.

En datter af sognefoged Johs. Jørgensen, boende i København, gav 
udtryk for sin forargelse over, at hendes broder, Svend Jørgensen, en 
uge før sit bryllup i februar 1945 kørte en syg tysk soldat til lazarettet i 
Viborg i hestevogn og fik det så godt betalt, at han kunne købe sit bryl
lupstøj for pengene.

De unge soldater fra Wehrmacht Heer hjalp omvendt også lokal
befolkningen. Der er eksempler på tilbud om markarbejde og sneryd
ning.

Om det sidste fortæller Folmer Rud fra februar 1945, da en snestorm 
lukkede alt, og ingen sneplove kørte ud:

De ungdommelige tyske elementer satte sig så for at rydde vejen ud til Vej
levejen (Al3). De sprang rundt på gårdene og lånte skovle til arbejdet. 
Det kneb lidt med at levere dem tilbage, igen. Da jeg den naste dag stod og 
manglede skovlen, var der ikke andet for end at gå op i forsamlingshuset, 
hvor styrken var - og så lave vrøvl.

Ved et hushjørne mødte jeg en af deres evindelige vagtposter, der daskede 
rundt i en lang kappe med gevær hængende over skulderen og håndgranater 
i bæltet.

Det gav et helt hop i ham, da han mødte en civilist ved hjørnet. Jeg 
spurgte efter en ojficer, hvis navn jeg kendte fra nogle af mine fragtture. Han 
kom — klarede op i et stort gensynssmil — og lyttede pænt til mine vaklende 
tyske gloser angående den manglende skovl.

Så kaldte han med en række ægte tyske brøl på en samling af drengene, 
der stadig gik og rodede i sneen — stilede dem op i en lang række og lod dem 
»præsentere skovl«, mens han og jeg skridtede fronten af. Det var pragtfuldt 
dette her!

Skovlen blev fundet, og paraden var forbi: »Skovl vedfod!«.

Disse store drenge fra den tyske hær, der altså intet havde med pejle
stationen at gøre, forsvandt sidst i april 1945 fra Lysgård, hvorefter de 
benyttede bygninger henlå i rod og svineri. Ingen tog sig af det, fordi 
ingen vidste, hvad der skulle ske, og tyskerne havde jo formelt beslaglagt 
tingene.
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Den 2. maj kom et lille hold tyske soldater - anslået til en delings 
værdi - og slog sig ned i de samme lokaliteter. Det vides ikke hvorfra 
de kom, eller hvilke enheder de tilhørte. De havde intet træn med sig 
til forplejning eller andet særligt udstyr. I nogle motorkøretøjer drev de 
planløst rundt for at få tiden til at gå - tilsyneladende ventende på en 
melding om fred.

Disse soldater blev hurtigt »kunder« på gårdene for ad den vej at 
skaffe noget spiseligt. Atter var der rigeligt med danske penge til for
målet. Disciplin og loyalitet var der ikke meget af, idet de - overfor 
lokalbefolkningen - omtalte det nazistiske regime med foragt.

Umiddelbart op til 5. maj forlod nogle af enhedens officerer området 
i biler med en bemærkning om, at nu ville de køre hjem.

Afvikling

Goldregen-anlægget ved Lysgårdgård forblev intakt og i drift helt frem 
til kapitulationen.

Også i krigens sidste dage og uger skulle fortsat pejles og meldes om 
indflyvninger fra vest. Tyskernes problem bestod efterhånden mindre i 
at kunne løse denne opgave end i at kunne imødegå den trussel, de ind
kommende fly repræsenterede. Varslingssystemet var effektivt, og der var 
jagerfly nok til rådighed. Men der var stor mangel på høj oktan brændstof 
til disse flys motorer. Man valgte derfor at prioritere natjagerforsvaret.

Et eksempel herpå er det kendte RAF angreb på SHELL-huset i Kø
benhavn om formiddagen den 21. marts 1945, hvor de indflyvende 
bombefly blev korrekt plottet og fulgt på hele ruten over land, men 
hvor ikke et eneste jagerfly blev sendt i luften. De eneste enheder, der 
blev alarmeret, var luftværnsskytset på ruten.

De få spredte hærstyrker i Lysgård by forlod umiddelbart efter 5. maj 
området ved at tilslutte sig de sydpå marcherende kolonner ad hovedvej 
13.

Da skoledagen begyndte på selve den 5. maj, fik eleverne fri og kunne 
tage ophold i vejgrøften ved hovedvejen for ved selvsyn at konstatere, at 
de første tyskere nu var på vej hjem til fods.

Som Knud Kristensen husker det:

Den 9. april kom eliten af den tyske har sejrssikkert marcherende nordpå. 
Den 5. maj traskede den samme hårs oldinge og store drenge slagne sydpå.
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Også de civilt ansatte i såvel de beslaglagte bygninger som i lejren forlod 
lidt efter lidt området. De fleste før den 5. maj, som f.eks. den danske 
ingeniør Holle. Nogle få af de lokale kvinder måtte dog lide den ikke 
ualmindelige »straf« at få al håret klippet af som udtryk for de fleste 
danskeres foragt for deres »samarbejde« med tyskerne.

De beslaglagte bygninger havde lidt en del overlast. Eksempelvis var 
nogle af træpanelerne i klasseværelserne revet ned og enkelte gulvbræd
der brækket op for at blive anvendt til opvarmning i besættelsens sidste 
vinter.

For pejlestationens vedkommende forblev luftwaffebemandingen in
takt med tysk besætning. I de første dage efter 5. maj tilbød disse den 
lokale befolkning at overtage alt anvendeligt materiel, bl.a. en mindre 
lastvogn. Så vidt vides skete det dog ikke. Efter få dage rykkede mod
standsbevægelsen ind. Daværende fungerende byleder i Viborg, officiant 
H.R. Sommer, beretter:

Lytteposten eller luftmeldecentralen var beliggende højt på partiet ved Lys- 
gårdgård og Katballegård.

Da posten kort efter den 5. maj 1945formelt skulle overgive sig, sendte 
modstandsbevægelsen i Viborg-distriktet en lille repræsentation til stedet.

Efter overgivelsen kom modstandsfolkene i snak medpostens chef en Ober
leutnant. Talen faldt på den storslåede udsigt, og modstandsfolkene spurgte, 
om man fra posten havde set, nar der blev modtaget våben på egnen.

Herpå svarede Oberleutnanten bekræftende og pegede i NV retning, mod 
Vedhoved (lidt nord for Grønhøj) og Finderup. Han mente at der 6-8 km i 
den nævnte retning var modtaget våben flere gange.

Det passede til punkt og prikke! Viborg distrikt havde netop pladsen ved 
Vedhoved. Samme Oberleutnant, kunne også fortælle, at et sommerhus i 
nærheden af Dollerup blev benyttet som lagerplads for våben. Han beskrev 
huset og forklarede nærmere, hvor det lå *). Også dette var korrekt.

Konkret var der tale om en modtagelse den 21. februar 1945.

Det næste spørgsmål til Oberleutnanten var selvfølgelig: Hvorfor gjorde De 
intet? Hvortil der blev svaret: »Her er vi alle østrigere. « Det var selvfølgeligt 
et stort held for de specielt implicerede i Viborg-distriktet.

En anden bemanding kunne have faet meget alvorlige følger. Rigtigheden 
af østrigernes kendskab til våbenmodtagelserne ved Viborg er bekræftet af 
den daværende chef for distriktet, oberstløjtnant C. O. Pedersen.
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Senere kom engelske enheder til, og tyskerne kom under disses kom
mando. Allierede specialister ville udlede mest muligt af tyskernes viden 
om opsporing af bombefly og deres metoder til føring af jagerfly. Der var 
ikke mange engelske soldater til stede, og lejrens personel forestod selv 
vagten over anlægget og gav udtryk for, at de nu var i britisk tjeneste.

Der blev ved lågerne opsat skilte med påskrift: »In RAF control«, der 
forkyndte denne nye situation. Formentlig for at beskytte de nu afvæb
nede tyskere. Færdedes disse uden for lejren i sommeren og efteråret 
1945, var den tyske uniform forsynet med et hvidt armbind med en 
tilsvarende påskrift.

I perioden 25. juni til 7. juli 1945 gennemførtes store øvelser med 
indflyvninger fra vest af op til 250 engelske bombefly. Med engelske 
observatører kikkende over skuldrene bemandede tyskerne deres vanlige 
funktioner på pejlestationerne og i centret i Gedhus.

Herved opnåede sejrherrerne at få indblik i tyskernes metoder og tek
nik.

Meget rammende kaldtes disse øvelser »Post Mortern«, hvilket kan 
oversættes til »Efter døden«.

Der deltog ingen tyske fly i disse øvelser.
Herefter påbegyndtes nedbrydningen, der igen gennemførtes af danske 

entreprenører, efter at englænderne havde nedtaget det militære udstyr, 
de ville se nærmere på, herunder den mest moderne tyske »Freya«-radar.

Murermester Aage Hansen fra Grundvad nedbrød lejren, hvis mate
rialer der lokalt var god brug for i den første tid efter besættelsen. Træ 
afhentedes, og mursten blev afrenset. Bl.a. blev der til indervæggene i det 
af vognmand Marius Nørgaard nyopførte hus i Skelhøje (Volden 24) an
vendt afrensede mursten fra lejren. Lejrgadernes grusbelægning blev taget 
op, sorteret og bortsolgt. Meget af pigtråden, der allerede var rusten, endte 
i omliggende mosehuller. Tårnenes betonsokler sprængtes bort.

En morsom erindring knytter sig til denne periode og dens mangelsi
tuation:

En lokal mand havde købt et parti brædder fra de nedbrudte barak
ker. Disse var lagt til side, og på det øverste bræt i stakken havde købe
ren skrevet sit navn. Da han dagen efter ville afhente sine brædder, var 
de alle væk - undtagen det bræt, hvorpå navnet stod skrevet - det var jo 
klart hans ejendom!

Det er tidligere blevet anført, at barakkerne fremstod med umalede 
facader. Men inden døre havde soldater med en kunstnerisk åre flere 
steder søgt at fremkalde hjemlig hygge ved at dekorere væggene med 
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Udsnit af baraklejren efter befrielsen. Platform til let luftværnsskyts. Foto i privateje.

farvestrålende malerier af tyske landskaber med floder, skove og bjerge.
Den 1. januar 1946 var alle spor væk.
Dog kunne man i de nærmeste år stadig følge sporene af pigtråden 

hen over markerne, fordi ukrudt, der ikke havde været holdt nede dér, 
stadig spirede frem.

Det er også oplyst af enkelte landmænd, at man i årene efter af og til 
kunne støde på generende rester af kabler, når man pløjede i marken.

Går man gennem Goldregen området i dag, skal man være ualminde
lig heldig for at finde nogen som helst spor af denne dramatiske periode. 
Enkelte betonstumper af sokkelkonstruktionen til det »Heinrich«-tårn, 
der stod længst mod vest i anlægget, i et hegnshjørne, hos gårdejer Peder 
Pedersen, findes dog endnu.

Efterskrift

Med en vis sammenhæng med begivenhederne i ovenstående beretning 
i øvrigt skal nævnes, at der på Lysgård Kirkegård findes en grav, der 
relaterer til et lokalt offer for den tyske besættelse.

I denne grav hviler den unge, døve Jens Peder Pedersen, søn af Peder 
Pedersen, hvis ejendom lå inden for Goldregen-anlæggets hegn. Han 
boede i foråret 1945 i Viborg, hvor han arbejdede som skrædder.

Den 22. februari 945 var der i Viborg ved aftenstide opstået uro, der
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foranledigede en del tilfældigt tysk skyderi i gaderne. Sammen med en 
ligeledes døv kammerat blev Jens Peder skudt ned foran Privatbanken 
på hjørnet af Sankt Mathiasgade og Gravene, formentlig fordi ingen af 
dem havde kunnet høre, at en tysk soldat råbte dem an. Medvirkende 
kan også have været, at de den uheldsvangre aften ikke bar det armbind, 
der viste, at de havde et handicap. Angiveligt lå ligene af de to dræbte på 
gaden i flere timer, inden tyskerne flyttede dem til en garage på politi
gården. Herfra kom de videre til sygehuset til obduktion, inden der den 
1. marts kunne foretages begravelse. Sagen måtte ikke omtales, og den 
tyske kommandant i Lysgård, der fik besked på at overgive beskeden til 
forældrene, var meget forlegen ved situationen, da han godt kendte Jens 
Peder og det handicap, der blev årsag til hans død, bl.a. fordi man selv 
tidligere af de samme årsager havde skudt efter ham på lejrens område, 
hvilket efterfølgende var blevet undskyldt af kommandanten.

Ligtoget fra Viborg bestod af en rustvogn fulgt af et par lokale last
vogne med påsatte »hønsehuse« på ladet til at rumme følget. Ifølge bro
deren Arne Pedersen befandt der sig i dette en ukendt mandsperson, der 
også deltog i kaffen i hjemmet, og som man efterfølgende opfattede som 
en art agent eller angiver for tyske myndigheder. Nogen vished fik man 
aldrig, og i de dage spurgte man ikke.

Jens Peder Pedersen nåede ikke at blive 21 år.

Note
*) Huset eksisterede indtil for få år siden og var kendt som »Fru Rødschers villa«. Grun

den støder op til Dollerup Forsamlingshus på toppen af Ravnsbjerg.
Under besættelsen havde en person fra Dollerup fattet en vis interesse for, hvad der 

foregik af aktiviteter ved sommerhuset, hvor der om natten færdedes folk og kunne ses 
lys. Behjertede lokale beboere fortalte ham, at han bestemt intet havde set eller hørt, 
hvilket blev taget til efterretning.
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Rud Kaas Nielsen, Otto von Spreckelsen, Arne Christensen og 
Arne Lilholt

En Sangforening i Viborg
Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening 1865- 
2005

Rud Kaas Nielsen

Viborg Borger- og Håndværkerforening og dens Sangforening har al
tid haft et snævert familieforhold til hinanden. Læser man festskrifter
ne skrevet af Otto von Spreckelsen, Arne Christensen og Arne Lilholt 
er man ikke i tvivl om dette forhold. Man ser også i Arn. Andersens 
festskrift fra 1929, side 42, »at Sangforeningen føler sig knyttet til 
Hovedforeningen med stærke Baand« og at den har »ydet Stiftelsen 
store og kærkomne Bidrag«. Sangforeningen har med andre ord væ
ret i stand til at yde økonomiske bidrag til hovedforeningen, hvilket 
man som nuværende sanger godt kan være stolt over. Man må så også 
huske på, at hovedforeningen gennem mange år har været økonomisk 
bidragydende til sangforeningen, hvilket vi som sangere har været tak
nemmelige for.

Som det ses af den efterfølgende historiske beretning, der for de ældre 
perioder er sammensat af tekster fra de forskellige festskrifter, er man da 
heller ikke i tvivl om rigtigheden af disse stærke bånd. Tiden står ikke 
stille, og selv om »blod er tykkere end vand«, kan der være visse ydre 
forhold, der gør, at man må skilles. Således er det da også gået med 
»de således stærke bånd« som Arn. Andersen omtaler. I dag er sangfor
eningen under Viborg Musikskole og benævnes Viborg Mandskor, den 
gamle Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening.
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Otto von Spreckelsen

[Viborg Borger- og Håndværkerforening 1865-1954]

Historien begynder i 1865 på et bestyrelsesmøde i Håndværkerforenin
gen den 10. august, hvor man drøftede oprettelsen af en sangforening 
med det formål, som der står i de gamle love, »at søge at uddanne de syn
gende Medlemmers Stemme og musikalske Duelighed, « og det blev over
draget skomagermester F. Fischer og graver J. Nielsen »at indlede de 
fornødne Skridt desangaaende. «

Der havde tidligere i Viborg været et kor af håndværkere. Den 26. 
august 1850 kunne man således i Stiftstidende læse følgende annonce:

Flere af Haandværksstanden har ønsket at danne en Sangforening for sig 
alene. De, som ønske at deltage, ville behage at henvende sig i mit Logi hos 
Hr. Nicolaisen ved Søbommen. For 3 Mdr.s Undervisning, 2 Timer ugent
lig, erlægges 2 Rdl. Tellefsen.

Lorentz Peter Tellefsen var syngelærer ved Katedralskolen og en me
get alsidigt uddannet musiker, men da han i 1854 rejste fra byen til 
Odense, hvor han var blevet ansat som organist, sygnede koret hen og 
opløstes.

Man havde savnet det rygstød, som en forening med faste lokaler 
kunne byde. Koret havde kun haft Tellefsens små stuer at synge i, og 
da man begyndte at spadsere over i Klosterhaven for at synge der, blev 
det forbudt af de strenge myndigheder. Derfor gik det straks strålende 
for Håndværkerforeningen, og da militæret var kommet til byen i april 
1865, savnedes heller ikke dirigentemner.

Den 12. oktober 1865 blev følgende annonce indrykket i avisen:

Da Håndværkerforeningen agter at oprette en Sangforening, saa bedes de 
ærede Medlemmer, som ønsker at deltage deri, at melde sig hos Skrædderme
ster Fischer jun. i Løbet af 14 Dage.

Der meldte sig ca. 70 sangere, og overhornblæser C. F. Steinert blev 
antaget som dirigent med 100 rdl. i årlig løn som korleder og for node
afskrivning. Han prøvede de forskellige stemmer ved at spille et stykke 
på sin violin, og kunne sangerne ikke følge med, blev de kasseret. Man- 
defaldet blev imidlertid på denne måde alt for stort, og man prøvede
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derfor med skalaer, og nu gik det straks meget bedre, idet 60 bestod 
eksamen; 20 af dem faldt dog fra inden den første koncert.

Den stiftende generalforsamling blev holdt den 18. november 1865. 
En selvstændig bestyrelse på seks medlemmer, af hvilke Håndværker
foreningen valgte de to, udarbejdede derefter love, som allerede den 23. 
samme måned godkendtes af hovedforeningen, der påtog sig at afholde 
udgifterne til lokale, dirigent og musikalier. Til gengæld skulle sangerne 
hver vinter give 3-4 koncerter for Håndværkerforeningens medlemmer. 
Lovene trådte i kraft den 2. december samme år, og skræddermester Fi
scher, hovedforeningens næstformand, blev Sangforeningens formand. 
Koret tog straks energisk fat og prøvede hele to aftener om ugen, hver 
mandag og lørdag.

Den første koncert

Allerede den 19. februar 1866 afholdtes den første koncert i Borgerfor
eningens sal, der kun rummede 120 siddepladser. Der blev sunget en 
halv snes sange, og der blev lagt for med sangen: »For Danmarks folk 
och for Danmarks kung.« Det var en enestående aftenunderholdning 
i de dage, og den gjorde så stor lykke, at den måtte gentages hele tre 
gange, for at alle medlemmerne kunne få lejlighed til at høre den. Alle 
koncerterne sluttede med en svingom.

Disse aftenunderholdninger gav stor tilgang af medlemmer til ho
vedforeningen, og sangerne bragte nyt liv i dens ellers forholdsvis stille 
tilværelse.

I december måned 1867 blev overhornblæser F. Marquard korets di
rigent, en post, han bestred med stor dygtighed i hen ved 12 år. Læser 
man Stiftstidendes annoncer igennem, vil man forbavses over, hvor me
get koret kunne overkomme at indstudere, thi foruden at give de lovede 
fire koncerter om vinteren for hovedforeningens medlemmer overkom 
koret f. eks. i 1870 at give aftenunderholdninger til fordel for Friskolens 
Juletræ, Stiftelsen, Velgørenhedsselskabet og de franske saarede og fald
nes efterladte.

En dygtig formand havde foreningen i skræddermester Fischer, der 
var en glimrende selskabsmand og i sine velmagtsdage holdt fortrinlige 
taler. Han var tillige en dygtig organisator, der tidligt fik øjnene op 
for fordelene ved at danne en sammenslutning af alle jyske mandskor. 
Gennem Fischer var koret blevet indbudt til at deltage i et sangstævne 
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Formentlig deltagerne i det første sangerstævne i Viborg, afholdt i 1872. Sangerne 
ses opstillet foran den næsten færdige Domkirke, der da stod helt uden skæmmende 
stilladser. Foto i Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune.

i Silkeborg, hvor der for øvrigt blev gjort stor stads af Viborg-sangerne. 
En københavner, der havde hørt dem synge ved koncerten, holdt en 
begejstret tale for koret, roste det i høje toner og forlangte til slut at få 
lov til at præsentere sangerne i København.

Skræddermester Fischer tog nu ordet og udviklede en plan, han 
længe havde grundet over, nemlig en sammenslutning af de jyske san
gere. Tanken blev senere taget op, og den 17. juli 1870 blev De sam
virkende jyske Sangforeninger stiftet, og dette gav stødet til regelmæssigt 
afholdte sangstævner. To viborgensere har siddet i sammenslutningens 
bestyrelse, nemlig kreditforeningsfuldmægtig H. C. Petersen, der var 
dens kasserer i ca. 25 år, og købmand Johannes Stensgaard, der havde 
sæde i bestyrelsen 1946-55, da han blev æresmedlem af sammenslut
ningen.

I 1872 holdtes der for første gang sangstævne i Viborg. De fremmede 
sangere ankom til banegården søndag den 7. juli om formiddagen og 
blev budt velkommen af borgmester Faber. En talrig menneskemængde 
var mødt op, og med musikkorps og sangforeningsfaner i spidsen drog
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det lange tog af sangere ned til festpladsen på Borgvold. Fra tribunen 
sang Viborgkoret en smuk velkomstsang til gæsterne, hvorefter skræd
dermester og brandmajor Fischer bød alle de fremmede aktive og pas
sive sangere velkommen. Borgmester Stilling fra Randers takkede og 
udbragte et leve for den gamle stad Viborg. På festpladsen var der rejst 
et stort telt, om hvis otte lange borde der kunne sidde over 500 men
nesker. Her indtog man frokosten, hvorpå man i Salonen under pianist 
Natham ledelse holdt generalprøve.

Om eftermiddagen var der koncert i Søndre Sogns Kirke, der var 
fuldt besat af tilhørere. Domorganist Amberg medvirkede, og efter kon
certen beså gæsterne den næsten færdigbyggede domkirke, som nu stod 
helt uden skæmmende stilladser. Kl. 6 var der koncert på Borgvold, og 
kl. 7 begyndte fællesspisningen, hvor Fischer bød velkommen, og stift
amtmand, baron Rosenkrantz talte for kongen. Da ordet senere blev gi
vet frit, var der nær ved at opstå en lille strid mellem to talere om, hvor
vidt den forrige sangfest i Horsens havde mødt den tilbørlige deltagelse 
og velvilje fra horsensianernes side, men midt under diskussionen greb 
overdirigenten ind ved pludselig og ganske umotiveret at lade en kvartet 
fra Århus synge en sang, hvilket virkede beroligende på de ophidsede 
sind.

4.000 personer til fest

Efter spisningen var der dans såvel i Salonen som på grønsværen, og 
mindst 4.000 mennesker deltog i festen. Næste dag holdt sangerne ge
neralforsamling, og senere tog man til vogns til Hald, dels for at bese 
lejren, dels for at tilbringe dagen sammen i de skønne omgivelser. Om 
aftenen forlod de fleste af gæsterne Viborg, og atter havde en stor men
neskeskare samlet sig på banegården. I alt deltog 10 jyske sangforeninger 
i festen, og sangernes antal oversteg 250, men desuden var der mange 
passive medlemmer til stede.

Også dilettantkomedier opførte sangerne, og hertil havde de i 1869 
selv anskaffet sig en lille scene, som de lejede ud om sommeren, men 
som allerede otte år senere blev solgt for 100 kroner; løsøret til teatret 
solgtes ved auktion og indbragte 11,25 kr., som ifølge forhandlingspro
tokollen »straks omsattes i 01.«

Da Sangforeningen fik brug for et klaver, måtte dirigenten rejse til 
København for at købe et brugt. Til anskaffelsen støttede hovedforenin- 
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gen koret med 80 rdl., mens Sangforeningen selv betalte de resterende 
ca. 150 rdl.

Ved en ekstraordinær generalforsamling i 1875 valgte koret for første 
gang fire stemmeførere, der skulle føre lister over sangernes udeblivelser 
fra prøverne, således at de på generalprøven før hver koncert bestemt 
kunne opgive, hvor ofte en sanger havde forsømt. Havde han været fra
værende fire aftener, var det hans pligt at lade sig prøve i en af dirigenten 
valgt korsang sammen med tre andre sangere, og bestod han ikke prø
ven, kunne han ikke deltage i koncerten.

Da Viborg Domkirke indviedes den 10. september 1876, fik koret 
overdraget det meget ærefulde hverv at synge indvielseskantaten, som 
var skrevet af Carl Ploug, og hvortil Peter Heise havde komponeret mu
sikken. Om aftenen, da hele den kongelige familie atter beså Domkir
ken, sang koret nogle sange fra krypten. Kronprinsesse Louise bad om 
Lindblads »Stridsbön«, og efter afsyngelsen udtalte både dronningen 
og kronprinsessen sig meget rosende om koret og sangen, der klang så 
smukt fra krypten op i det store kirkerum.

Samme år trak Fischer sig tilbage fra bestyrelsen og formandsposten 
og udnævntes ved foreningens stiftelsesfest til æresmedlem, og i 1881 
måtte Marquard på grund af sygdom frasige sig dirigentposten. For
eningen købte hans sirligt skrevne partiturer, en skat, som koret stadig 
nyder godt af.

Om livet i foreningen i 1890’erne fortæller »en gammel Sanger« i en 
avisartikel i anledning af korets 50-års-jubilæum i 1915:

Naar en Prøveaften i de Tider var forbi, samledes hele Menigheden om det 
store runde Bord i Sanglokalet, den dampende Punchebolle kom en Gang 
imellem frem, Dirigenten »gav Tonen« - ogsaa klemte man løs paa Sangen 
og Lystigheden. Sangere er jo ikke Hængehoveder og Intriganter, men bare 
glade Mennesker.

Foreningen gav aarlig flere Koncerter for Haandværkerforeningens Med
lemmer, afholdt ligeledes offentlige Koncerter, sejledepaa Søen i Maaneskin, 
sang Kvartetter og Duetter, havde en kort Tid et fortræffeligt blandet Kor 
— og fejrede store Triumfer ved Sangfesterne.

Ved Stiftelsesfesterne var Foreningens Æresmedlem, gamle Brandkaptajn 
Fischer, altid til Stede og holdt da en af sine velformede Taler, men han 
begyndte nu at tabe Hukommelsen. Naar han talte for Kongehuset, hvilket 
han gerne gjorde, vendte han stadig tilbage til sin Yndlingssætning: »... og 
saa var der den lille Prins Valdemar, som nu er Konge af Grækenland, han
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havde sin Moder, Dronningen, ved Haanden. « — Sangerne lod, som om de 
ikke havde bemærket Bommerten om Prins Valdemar som Grækenlands 
Konge, da dejo nødig vilde saare den gamle Hædersmand, Sangforeningens 
og Sangfestemes Fader.

Elskovsglødende Serenader i den stille nat

Ved Viborgs anden Sangfest i Sommeren 1882, hvortil var mødt 500 San
gere fra hele Jylland, gik det ualmindeligt livlig til, men Byens Spidser og 
Borgerskabet havde ogsaa beværtet de muntre Svende over alMaade fortræf
felig. Resultatet var forbavsende! Efter en særlig animeret Aften fandt man 
hen ad Morgenstunden et Dusin af Sangens Sønner rundt om Lygen paa 
Store Torv, syngende af fuld Hals: »Herre min Gud, vad den manen Iju- 
ser. « Og rundt i Byen, uden for de tilbedtes Vinduer, klang elskovsglødende 
Serenader i den stille Nat; — men det gjorde ikke noget, hvor galt Sangerne 
lavede den, for Politiet havde faaet et Vink om at holde sigpaa Afstand, - 
ja, selveste Borgmesteren takkede ved Afrejsen fra Byen Sangerne for Sangen 
ved Dag og ved Nat! Sangere er i Reglen livlige Folk, der ikke gaar af Vej en 
for at drive Gæk med hinanden. Under en Sangfest besluttede et Par San
gere, at en Sangerbroders Hustru, der var kendt for at være en noget bestemt 
Dame, skulde have en Overraskelse, naar Manden kom hjem. De puttede 
en Dame-Strømpe i hans Lomme, og da hans Kone fandt den, trak det op 
til stærkt Uvejr. Manden bedyrede, at han ikke kendte noget til, hvorledes 
Strømpen var kommet i hans Lomme, og til sidst maatte de to Sangere for
klare, hvordan det hangsammen. Endenpaa Historien var ellers nær blevet 
den, at Sangforeningen havde mistet en god Sanger.

»Den gamle Sanger,« som uden tvivl er identisk med korets da berømte 
bas, faktor ved Viborg Stiftstidende Chr. Gottschalck, fortæller ikke om 
pinseudflugterne. Den første fandt sted i 1873, og herom beretter for
handlingsprotokollen ganske tørt:

Pinsetur til Fods til Rindsholm.
Afmarch Kl. 4 Morgen; Hjemkomst Kl. 10 med Tog; for Kassens Regning 
udbringes bayersk Øl.

I tiden 1886-91 gik det dårligt for koret, men grunden til, at sangerne 
svigtede deres forening, fremgår ikke af forhandlingsprotokollen. Sang- 
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Formentlig deltagerne i en af Sangforeningens udflugter, her vistnok til Randers, idet 
man i fanen i midten laser »Randers har glimt i øjet«. Foto ca. 1900 i Lokalhistorisk 
Arkiv for Viborg Kommune.

prøverne var det meste af tiden indstillet. Ved 25 års jubilæet i 1890 
skrev Viborg Stiftstidende-.

Fanen, som skankedes af S anger konerne, er nu falmet, og det er Koret ogsaa. 
Kun en lille Rest af den dengang saa livsfriske og lystige Forening er tilbage. 
Der maa findes en Dirigent, der kan samle.

Her har vi altså årsagen til korets hensygnen: Savnet af en dygtig diri
gent.

Solo med brummekor

I disse år opstod et par kvintetter, der af og til gav koncerter i oplandet 
og stationsbyerne. Den førnævnte »gamle Sanger« fortæller om en sådan 
koncert i en af omegnens krosale:
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Der blev blandt andet sunget et fint Nummer med Solo og Brummekor. 
Koncerten havde samlet fuldt Hus, og Bifaldet var livligt, men den om
talte Sang synes ikke at have gort sig, hvilket en raslende Stemme i Korets 
Nærhed konstaterede ved at »hviske« til en Nabo: »Hæ, di ka’ skam eet djer 
Sager, der æ kun jæn, som ka’holde Tonen, de anner lumrer bagetter.« Se, 
det var landlig Kunstkritik.

I 1891 begyndte prøverne så atter; bestyrelsen bemyndigedes til at 
forhandle med hovedforeningen om overdragelse af Sangforeningens 
ejendele, og ved aprilgeneralforsamlingen i hovedforeningen kunne for
manden takke Sangforeningen, fordi den atter havde rejst sig. Glæden 
varede kun kort. Koret måtte i 1896 igen lægge op, og først i 1898, da 
bogtrykker Fr. Møller blev formand, synes der at være kommet gang i 
arbejdet. Man afholdt aftenunderholdning og tombola, der gav et over
skud på 1.362 kroner, hvoraf Stiftelsen fik 900 kroner; hovedforenin
gen fik 100 kroner til anskaffelse af en skovdekoration og Fodsports
foreningen 20 kroner, men dermed var også gassen gået af ballonen, og 
koret sov atter tre år.

Viborg Sangforenings 
udflugt til Hobro i juni 
1907. Foto i Lokalhi
storisk Arkiv for Viborg 
Kommune.
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Der var opstået andre mandskor i byen, og den deraf følgende te
normangel havde gjort sin indflydelse gældende. Men i september må
ned 1902 tog man igen fat, og glædeligt er det at konstatere, at alle by
ens sangkor var indbydere til en stor basar, der afholdtes i slutningen af 
marts 1903 til fordel for De samlede jydske Sangforeningers sangstævne 
i Viborg, der skulle afholdes om sommeren. Det var den tredje sangfest 
i Viborg; for første gang varede et sangerstævne i hele tre dage, og basa
rens overskud ofredes fuldstændigt på gæsterne.

Samme år udnævntes assistent E. Ørbech til æresmedlem, og i 1907 
viste man justitsråd, kontorchef H. F. Blichfeldt samt i 1911 lærer 
J.A.M Holm i Bjerringbro den samme ære. Foreningen arbejdede nu 
roligt og støt i mange år, men den gyldne tid for koret var forbi. Således 
skrev Stiftstidende i 1915, da foreningen holdt sit 50 års jubilæm:

Nu er Forholdene ikke saa gunstige for Koret. Der er blevetfor mange Sang
foreninger, saaledes at Kræfterne spredes for meget, og dertil kommer, at 
Folk efterhaanden er blevet mætte af Koncerter og anden Underholdning; 
det kniber at trække Hus.

Jubilæet fejredes med festmiddag og bal, og ved en lille højtidelighed 
udnævntes tre sangere til æresmedlemmer. Det var guldsmed J. H. 
Hermansen, der havde stået i foreningen siden dens stiftelse, forenin
gens tidligere mangeårige formand, bogtrykker Møller, der igennem 30 
år havde gjort et stort arbejde for koret, og endelig kreditforeningsas
sistent Petersen, om hvem det samme kunne siges. Da kaffen var druk
ket, var det allerede over midnat, og nu hædredes bogtrykker Møller og 
frue, der kunne holde sølvbryllup, med gave og sangen »Jert hus skal 
I bygge.«

Festen gav anledning til et lille intermezzo på hovedforeningens ge
neralforsamling i januar måned 1916, idet købmand Lyngsøe ret skarpt 
kritiserede, at hovedforeningen havde bevilget 200 kroner til festlighol
delse af denne mindedag. Formanden, fabrikant Krogh, der samme år 
var blevet æresmedlem hos sangerne, forsvarede denne bevilling, bl. a. 
under henvisning til, at Sangforeningen var et led i Viborg Borger- og 
Håndværkerforening. Den havde ifølge lovene til opgave at opretholde 
korsangen inden for medlemmernes kreds. Formanden henviste end
videre til, at Sangforeningen i svundne tider havde været en væsentlig 
støtte for Viborg Borger- og Håndværkerforening, ligesom den gang på 
gang med ros og hæder var vendt hjem til Viborg fra sangstævner rundt
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Sangerfest pa Nytorv i Viborg, formentlig omkring 1920. Foto i Lokalhistorisk Ar
kiv for Viborg Kommune.

om i landet. Det havde ingenlunde været nogen let opgave at holde en 
Sangforening i live eller at få den rette dirigent. Da foreningen det fore
gående år kunne fejre sit sjældne jubilæum, havde bestyrelsen været enig 
om at tilbyde et beløb hertil, og han håbede, at der endnu blandt med
lemmerne var så megen kærlighed til Sangforeningen, at man kunne 
være enige om, at denne ikke burde gå til grunde. Viborg Borger- og 
Håndværkerforenings tilskud var 120 kroner årligt, og herfor skulle san
gerne yde tre koncerter, hvilken forpligtelse de prompte havde opfyldt. 
Desværre var Sangforeningens dygtige dirigent, pedel J. L. Dyrberg, af
gået ved døden, men der havde allerede tilbudt sig en ny kraft, som ville 
gøre arbejdet gratis.

Hensygnende tilværelse for koret

Købmand Lyngsøe hævdede, at Sangforeningens popularitet ikke var 
særlig stor, hvilket det ringe besøg, som koncerterne havde, tilfulde vi
ste. Han ville gerne være med til at støtte Sangforeningen, men han 
forlangte, at den skulle yde et virkeligt vederlag for denne støtte, således 
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Sangkoret ved opførelsen af I.P.E. Hartmanns »Danmarks Kampehøje« 13. april 
1921 i Viborg Borger- og Håndværkerforenings sal. Orkestergulvet er båret af øl
kasser, garneret med hvidt papir. Foto Aage Munksgaard, Lokalhistorisk Arkiv for 
Viborg Kommune.

at denne ikke kun tilflød en lille kreds, der for egen fornøjelse morede 
sig med at indøve nogle sange. Det kunne ikke nægtes, at koret i de 
senere år havde ført en hensygnende tilværelse; det kunne ikke blive ved 
at leve på minderne. Mange tog del i diskussionen, og alle forsvarede 
Sangforeningen.

Den ny dirigent var købmand A. Blichfeldt, der ved at gøre koret til 
et blandet kor skaffede hovedforeningen nogle store koncerter i årene 
1916-20, således med »Elverskud« af Gade, og man tog endog den store 
opgave op at opføre operaen »Faust« i udtog, begge med lokale solister 
og under medvirken af stort orkester.

Små uofficielle sangfester afholdtes også i denne periode, således i 
1917, hvor der var deltagere fra Løgstør og Randers, og i 1919 sang 
Randers-, Århus- og Viborg-sangere Gades korværk, »Viborg Dom
kirke«, med orkesterledsagelse i Domkirken. I 1921 gæstedes Viborg af 
det amerikanske sangkor »Ellberg«, og samtlige byens sangere var med 
i arbejdet med det store arrangement og sang selv under kantor J. C. 
Hæstrups ledelse.
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11924 blev forfatteren af dette festskrift medlem af Viborg Borger- og 
Håndværkerforening og aktiv sanger, men allerede langt tidligere havde 
jeg lært Håndværkerforeningen at kende, idet jeg var dens nabo i over 
50 år. I det følgende vil jeg forsøge at tegne små billeder aflivet, som det 
har rørt sig bag foreningens mure, det klubliv, hvortil Sangforeningen 
har ydet sit store bidrag.

Nytårsfest med bal

Årets første og fineste fest har altid været nytårsfesten med efterfølgende 
bal. Den fandt indtil 1937 altid sted nytårsdags aften, men efter en 
dalende tilslutning ændredes tidspunktet til en efterfølgende søndag. 
Medlemmerne havde jo alle været sent oppe natten før for at fejre års
skiftet og havde derfor ikke kræfter til endnu en festaften, og sangerne, 
der gennem de mange år havde indledt aftenen med korsang, var også 
glade, thi generalprøven fandt altid sted ved 10-tiden samme dag, og 
da havde stemmerne endnu klang af for megen tobak og søvnighed. 
Også dirigenten var henrykt, for nu medvirkede altid et stort orkester 
ved koncerten, og de trætte musikere, der havde spillet til dans hele nat
ten, var naturligvis ikke i bedste spillehumør efter kun få timers søvn. 
Redaktør Th. Wellejus, der i min dirigenttid altid elskværdigt stillede 
sig til rådighed ved klaveret til alle korets større prøver og koncerter, og 
hvem Sangforeningen skylder megen tak, var selvfølgelig heller ikke ked 
af den nye ordning.

Denne aften skulle man møde i »festpåklædning«, og hvad det bety
der, er nok et problem, som arrangementsudvalget stadig ikke har klaret. 
I gamle dage betød det sort tøj og hvide handsker, og hos sangerne, hvor 
sagen ofte debatteredes, vedtog man i min dirigenttid, at festpåklædning 
var »bedste Sæt Tøj, mørkt Slips og sorte Sko.«

Når koncerten var forbi, ryddedes salen, og ballet - senere dansen 
- kunne begynde. Den dirigeredes i ældre tider af balinspektører, der 
påså, at ikke mere end en halv snes par var på gulvet ad gangen, og som 
sørgede for, at alle kom til at danse efter tur, og at ingen af damerne 
mod deres vilje kom til at sidde over. Inspektørerne førte også kontrol 
med, at ingen uvedkommende sneg sig ind og deltog i festerne.
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Man ønsker ikke, at der danses »boston« og 
»tango«

Efterhånden som de såkaldte moderne danse trængte sig ind ved bal
lerne, blev balinspektørerne overflødige, idet alle nu dansede ud på en 
gang, men så skulle til gengæld et medlem af arrangementsudvalget være 
til stede for at påse, at alt gik ordentligt til. »Den moderne dans« for
argede i begyndelsen de gamle medlemmer og affødte en morsom dis
kussion ved efterårsgeneralforsamlingen i hovedforeningen i 1915. Det 
var i krigens tid, og formanden for arrangementsudvalget, gasværksbe
styrer Smith, ønskede at vide, om medlemmerne var interesseret i, at 
der skulle være dans i foreningen i den kommende vinter. Købmand 
Blichfeldt ville hellere end se de middelmådige scenekunstnere, der af 
og til optrådte, have en lille koncert, f. eks. af regimentsorkestret, og 
bagefter en lille svingom, som man ikke just behøvede at kalde »bal«. 
Kirketjener Chr. Møller ville også gerne vide, hvorvidt medlemmerne 
mente, om der burde danses i det hele taget, og da hvorledes. Konditor 
Katz udtalte, at der danses dårligt, og at sådanne buledanse som »bo
ston« og »tango« ikke bør ses i foreningen. » Vi kan godt holde Dans, men 
lad os sørge for, at det bliver ordentligt og anstændigt.« Blichfeldt mente, 
at man jo sagtens, som det nu er sæd og skik at »danse«, kunne spadsere 
salen rundt med pigen og klemme hende lidt til sig, men man er snart 
ved at genere sig ved at engagere sin kone til en almindelig polka, for så 
kan man jo næsten risikere at blive pebet ud. Adjunkt Sixhøj spurgte, 
om der ingen fædre var til stede, som havde dansende døtre? Det kunne 
være rart at høre deres mening. Kirketjener Møller:

Ja, der har vi lige det ømme Punkt! Jeg og flere har Dø tre, som gerne vil 
danse i »Salonen«; men man kan jo ikke forsvare at lade sin Datter besudle, 
saaledes som der danses dernede!

Hermed sluttede debatten.
Fastelavn var i gamle dage karnevalernes tid, og både hovedforenin

gen og Sangforeningen holdt deres karneval, men desuden var festsalen 
ofte i ugevis lejet ud til andre foreninger. Nu samles man fastelavns
mandag til munter spisning, hvor der, traditionen tro, serveres grøn
langkål, skinke og medisterpølse. Denne aften har medlemmerne, det 
vil sige de mandlige, altid set hen til med stor glæde, og der har altid
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Håndværker koret 1937.1forreste række ses som nr. 2 fra højre dirigenten, Otto von 
Spreckelsen. Foto i Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune.

rådet en fornøjelig og hyggelig stemning, hvor de muntre medlemmer 
har kunnet rulle sig helt ud og med lune og vittigheder i taler, sange 
og optræden more deres medborgere. Jeg mindes med glæde dyrlæge 
Chr. Jacobsen og fabrikant P. Schneevoigt, men har aldrig oplevet at 
spille skærvindsel med kirketjener Chr. H. B. Møller, hvilket skal have 
været en af de morsomste oplevelser, et menneske kunne komme ud for. 
Under spisningen holdtes tidligere et utal af taler for, ja, for alt og alle 
inden for foreningen. Mange morsomme sange er blevet sunget i åre
nes løb, de fleste vel nok skrevet af den fornøjelige maskinsætter N. C. 
Hansen, senere suppleret med den slagfærdige cand, pharm. Jørgensen, 
hvis fastelavnssang fra 1931 stadig synges under spisningen: »Her er Liv 
og glade Dage.« Bagefter er der underholdning, noget de kortspillende 
ikke altid har været glade for. Både lokale og professionelle kunstnere 
har gennem tiderne været i ilden. I de ældste tider og i 1930’erne var 
det Sangforeningen, der sørgede for løjerne og lavede små lokale revyer, 
og her var det atter maskinsætter Hansen og cand. pharm.en, der var de 
mest aktive.

Årets næste faste fest var påskekoncerten. Sangerne gav tidligere op 
til fem koncerter om året, men nu nøjes de med to gange om året 
at synge for medlemmerne, og for at kunne klare det må de arbejde 
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strengt hele vinteren. Ellers er der af arrangementsudvalget sørget 
for underholdning hele året igennem: Foredrag, teaterforestillinger, 
kunstnerisk optræden på scenen og de mange lotteriaftener ikke at 
forglemme. Koncerter af regimentsorkestret var i ældre tider meget 
yndede, og hertil kom skovture, gammelmandsballer og så de omtalte 
store basarer. Jo, arrangementsudvalget har altid haft meget at ordne, 
og lige meget hvor godt det søger at gøre det for medlemmerne, vil 
det altid komme ud for kritik. Udvalgets formand i jubilæumsåret var 
bogtrykker Carlo Mortensen; dets nuværende formand er direktør G. 
Krohn Jensen.

Tyskerne besætter foreningens bygning

Det daglige klubliv er nu en saga blot; det var sygnet hen allerede før 
besættelsen, og da foreningens bygning blev besat af tyskerne, fik det 
nådestødet. Den gamle Borgerforening var, som før omtalt, en ren sel
skabelig forening, hvor man »til indbyrdes Fornøjelse« kom sammen 
for ved en »ting« og en pibe tobak at drøfte dagens begivenheder. Op 
gennem årene mødtes man hver eftermiddag fra klokken 16.30 til 19 
og på klubaftenerne, der holdtes tirsdag og lørdag, for at spille kort, 
læse aviser, drøfte faglige og politiske problemer eller spille billard og 
kegler. Det var en fast klike, der indfandt sig, og udeblev et medlem, 
næredes der stor bekymring for, hvad der eventuelt kunne være hændt 
ham. Man spillede skærvindsel, whist og l’hombre; de fleste spillede kun 
for fornøjelsens skyld, og kun en gang drøftede man i hovedbestyrelsen 
nødvendigheden af at skride ind mod det »høje kortspil.«

Det er forbudt at synke lysekronen

Også de to årlige generalforsamlinger bør omtales. Over fællesspisnin
gerne var der en egen hyggelig stemning, og selv under de alvorlige ge
neralforsamlinger kunne der jo nu og da smutte muntre bemærkninger 
igennem, som da den lune bagermester Chr. Jensen i 1925 beklagede sig 
over det dårlige lys i spillestuen og henstillede til formanden, fabrikant 
Philipsen, at synke lysekronen!

Barbermester Chr. Nielsen har fortalt, at i hans ungdom kostede kru
stader med hummer og asparges kun 65 øre og labskovs 35 øre pr. por- 
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tion. For 10 øre kunne man få brændevinsflasken på bordet og drikke 
lige så mange drammer, som man ønskede. Det var billigt at gå ud den 
gang! I 1919 fik værten lov at tage 17 øre for en øl, og en kop kaffe med 
brød kostede 25 øre.

Der var en egen charme over dette klubliv, og »Værket« blev for man
ge af de gamle deres andet hjem, som de ikke kunne undvære - ja, de 
protesterede endog mod, at der juleaften skulle lukkes klokken 14!

Men tilbage til Sangforeningen, hvor klublivet aldrig dør. En tirs
dag aften i efteråret 1924 mødte jeg for første gang til prøve. En udtalt 
hjertelighed strømmede mig straks i møde, og jeg følte det, som om jeg 
allerede længe havde kendt alle disse glade mennesker. Maskinsætter N. 
C. Hansen var da formand, og det var hans skyld, at jeg blev sanger. Vi 
spillede kricket sammen, og en dag overtalte han mig til at begynde i 
koret, og det har jeg aldrig siden fortrudt, skønt det senere medførte, at 
jeg næsten ingen friaftener havde, idet jeg blev dirigent for hele tre kor i 
Viborg.

Jeg husker tydeligt den første sangaften, hvor kantor J. A. Heltoft 
med violinen indøvede stemmerne. For enden af sanglokalet hang 
en meget stor tegning af J. P. E. Hartmann. Han så lidt trist ud, den 
gamle komponist, men hvor må det også have været ulideligt for ham 
uge efter uge, år efter år, at høre på indstuderingen og senere den 
langt fra altid rene sammensang af de samme sange. Når lignende 
følelser kom op i mig, mens jeg var dirigent, skyndte jeg mig at stu
dere de syngendes ansigter og kom så hurtigt i godt humør. Mange 
ser så dejligt glade ud, når de synger, mens andre laver de morsomste 
ansigtstrækninger for at synge enten en tone højere eller dybere, end 
de magter.

I 1925 blev købmand Johannes Stensgaard foreningens formand, og 
ved generalforsamlingen i januar 1926 afløste jeg kantor Heltoft, der 
ønskede at trække sig tilbage fra dirigenthvervet. Det var med stor be
tænkelighed, jeg tog fat på det for mig ukendte arbejde, men arrange
mentsudvalgets formand, malermester Carl F. Sørensen, lovede mig, at 
hovedforeningen i fremtiden ved vore koncerter ville stille et orkester til 
korets rådighed. Koret bestod så godt som udelukkende af uskolede san
gere, der ikke kendte noder og derfor skulle have tonerne banket ind i 
ørerne enten ved violinens hjælp eller bedre ved et klaver, der hele tiden 
kan give sangerne klangfarven. Men var en sang lært, så glemte koret 
den aldrig, hvilket var af stor betydning ved koncerterne, hvor sangerne 
ikke behøvede at stikke hovederne i nodebladene, og ved de hyggelige 
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timer efter prøverne, hvor de i timevis kunne sidde og synge et meget 
stort repertoire udenad.

Med købmand Stensgaard kom jeg til at samarbejde i over 20 år - 
han som formand og jeg som dirigent - og gladere sanger, dygtigere 
formand og bedre kammerat har vist ingen sangforening haft. Jeg tror 
aldrig, at der i vor lange periode har været et ondt ord imellem os; alt gik 
gnidningsløst, og han forstod som få at holde sammen på sangerne.

Efter prøverne samledes vi til kammeratligt samvær; de fleste spillede 
kort, men mange morede sig ved billardet. Der var kun få af sangerne, 
der forstod dette fine spil, men når malermester Otto Christensen og 
barbermester Chr. Nielsen kæmpede, var spillet en fryd for øjet. Senere 
på aftenen rykkedes bordene sammen til fælles smørrebrødsspisning, og 
bagefter begyndte sangen at tone.

Sølvbryllupsang i den forkerte gård

Sangerne havde den skik at synge, når en af deres sangerbrødre havde 
sølvbryllup, og det huede mig ikke altid at skulle stå op, før fanden fik 
sko på. Jeg husker en vintermorgen, hvor vi mødtes i regn og bælgra
vende mørke, hver forsynet med en lommelampe for at kunne læse tek
sten til de tre sange, vi skulle vække sølvbrudeparret med. Vi listede ind 
i en baggård og afleverede vore sange med aplomb, hvorefter et uredt 
kvindehoved kom til syne i et vindue og råbte: »Det er slet ikke her, der 
er Sølvbryllup det er ovre i den anden Gaard!« Slukørede og drivvåde 
vandrede vi derover og gentog »koncerten«, og nu var det rigtigt; vi blev 
som altid før inviteret op på morgenkaffe, og hurtigt var »vandgangen« 
i dobbelt betydning glemt.

Min første koncert fandt sted i Bjerringbro, hvor den herlige kro
mand, Rasmus Madsen, nu og da inviterede sangerne ud for at holde 
koncert. Vi fik dejlig aftensmad, men da koncerten skulle begynde, var 
der så godt som ingen tilhørere, og da vi havde sunget den første afde
ling kom Rasmus Madsen ind i salen, ledsaget af hotelkarlen, der bar en 
kasse øl på skulderen og på sit brede jysk spurgte: »Er I ett tøst?« San
gerne lod sig ikke nøde, og oppe på koncerttribunen læskede de deres 
ganer.

Kun én gang har jeg måttet »slå af« midt i et nummer; det var også i 
Bjerringbro, hvor vi i 1927 holdt en lille sangfest sammen med Randers 
Håndværker Sangforening. I Viborg-sangernes første afdeling gik det
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galt; midt i »Sätt maskinen i gang« gik koret i stå, men med en utrolig 
frækhed vendte jeg mig om mod det store publikum og sagde med et 
smil: »Det gik saa godt, at vi synger den en Gang til.« Jubelen brød løs, 
og æren var reddet!

Jeg havde ofte hørt de gamle sangere med begejstring tale om de store 
sangstævner, og jeg må indrømme, at jeg ikke blev skuffet over »mit« 
første stævne, der fandt sted i 1927 med koncerter i Esbjerg og i Ribe 
Domkirke.

Ved generalforsamlingen i januar måned 1928 blev den fine gamle 
hædersmand og trofaste sanger, barbermester Richard Ott, udnævnt til 
æresmedlem. Han havde da stået i Sangforeningen i næsten 60 år, men 
en ørelidelse bevirkede, at han forlængst var hørt op med at synge. Det 
var i hans hjem, at Sangforeningen blev stiftet, idet hans fader, maler
mester Daniel Fr. Ott, der havde sunget i koret, der gik forud for hånd
værkerkoret, en aften i 1865 samlede nogle af de gamle sangere herfra 
og fik vakt lysten hos dem til atter at begynde.

I sommeren 1929 var der på ny sangfest i Viborg, og med fabrikant 
Philipsen som formand for det nedsatte forretningsudvalg var alt klap
pet og klart til at modtage de ca. 450 sangere, der den 23. juni ankom til 
Viborg. Det eneste, der glippede, var vejret; det øsregnede begge dage, 
men programmet gennemførtes, og begge koncerterne, en på Borgvold 
og en i Domkirken, var meget velklingende. Det var ved generalprøven 
på Borgvold, at overdirigenten, den elskelige organist J. Ernst fra Ål
borg, under en skrækkelig byge sagde de uforglemmelige ord:

Jeg byder Dem alle sammen velkommen. De skal se, vi faar nok godt Vejr, 
efter at vi er blevet modtaget med saa megen Velvilje. Og saa er det dejligt, 
at det ikke støver.

Da Domkirken i 1932 kunne fejre 800-års-jubilæum, arrangerede koret 
en koncert i kirken, hvor Heises indvielseskantate fra 1876 blev genop
ført. Da partituret var forsvundet, og det ikke var muligt at fremskaffe 
det andetsteds fra, rekonstruerede frk. Bodil Helsted kantaten efter kor
stemmerne, som endnu lå i korets arkiv, og den lød meget smukt og 
overbevisende. Det andet korværk, der opførtes, var naturligvis Gades 
»Viborg Domkirke«.
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Man skyder med pistol på taleren for at få madro 
I sommeren 1933 afholdtes det første store landsstævne i Århus, og 
herfra mindes jeg en morsom episode. En af spidserne havde benyttet 
enhver lejlighed til at holde lange taler, så da han ved den afsluttende 
festmiddag atter tog ordet, rejste en munter sanger sig op, trak en lege
tøjspistol frem fra lommen og »skød« på taleren med ordene: »Kan vi 
saa faa Madro.« Det hjalp!

Den 5. oktober 1934 kunne en af sangernes veteraner, bogtrykker 
Frederik Møller, fejre 50-års-jubilæum som sanger. Ved en fest, som 
sangerne holdt for ham, var han lige så ungdommelig i humør og stem
me som de yngste sangerbrødre, og morsomt var det senere på aftenen 
at høre den »gamle kvintet«, hvis sammenlagte alder var 372 år, synge: 
»Darfor låt oss sjunga, medan vi är unga,« for gamle i sind var ingen af 
dem. Frederik Møller har betydet uendeligt meget for koret og har som 
pligtopfyldende sanger været et strålende eksempel for de andre. Han er 
den eneste sanger, jeg har kendt, der fik sine sønner ind i koret og ikke 
beholdt hele sangglæden for sig selv.

Under besættelsen kunne sangerne ikke synge for hovedforeningen, 
men de var med i de store alsangsstævner, ligesom de deltog i de fire 
store nationale koncerter, som jeg arrangerede på Viborg Teater, og 
hvor Korforeningen, Arbejderkoret Vulkan, elever fra alle byens skoler 
og et stort orkester medvirkede. Den første koncert fandt sted den 5.

Viborg Borger- og 
Håndværkerforenings 
bygning i Mogens- 
gade, besat af tyskerne 
1940-42 og 1943-45 
og omgivet af pigtråds
hegn. Foto april 1945 i 
Lokalhistorisk Arkiv for 
Viborg Kommune.
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Den gamle klubbygning 
som Restaurant »Pala«, 
Mathiasgade 78. Byg
ningen er opført i 1850 
og blev i 1947 overtaget 
af Viborg Borger- og 
Håndvarkerforening, og 
sangforeningen kunne 
benytte den frem til 
1984. Foto Zacho i 
Lokalhistorisk Arkiv for 
Viborg Kommune.

november 1940, og programmet var lagt således, at korsang og alsang 
vekslende lovpriste vort fædreland. Alle koncerterne samlede fuldt hus, 
og der herskede en egen stemning i det store, smukke teaterrum.

Den 19. november 1940 fejrede foreningen sit 75-års-jubilæum ved 
en smuk og fornøjelig fest på Koustrups Hotel, og på januargeneralfor
samlingen i 1943 udnævntes tandtekniker R. Skov til æresmedlem. Han 
havde været en trofast sanger gennem mange år og havde ofte efter prø
verne glædet sine sangerbrødre med sine morsomme deklamationer. Da 
han i 1952 døde, viste det sig, at han havde testamenteret foreningen 
2.000 kroner.

I foråret 1944 holdt sangerne sammen med deres gode venner i År
hus i Sangkoret »Arion« et lille lommesangstævne på Viborg Teater, og 
den 20. februar 1946 arrangerede koret en koncert i anledning af mit 
20-års-jubilæum som dirigent. Det blev også min sidste koncert, da jeg 
i maj måned året efter trak mig tilbage fra al dirigentvirksomhed i Vi
borg. Jeg hædredes af sangerne ved en festlig sammenkomst og afløstes 
af lærer Niels Thorborg, der var korets dirigent til januar 1959, da han 
efterfulgtes af regimentsmusiker Bent Otto.

Ved generalforsamlingen den 17. januar 1950 trak også min gam- 
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le ven, købmand Stensgaard, sig efter 25 års dygtig formandsgerning 
tilbage fra ledelsen og udnævntes til æresformand. Han efterfulgtes af 
fuldmægtig Fr. Mørck, ogi 1951, da han rejste fra byen, blev min gæve 
sangerbror Søren Vammen korets formand. Ved januargeneralforsam
lingen 1954 frasagde han sig hvervet og efterfulgtes af viceskoleinspek
tør H. E. Priess Sørensen, der dog endnu samme år flyttede fra byen og 
måtte nedlægge sit hverv, se i øvrigt formandslisten i det følgende.

Koret havde under Viborgs jubilæum i 1950 besøg af venskabsbyen 
Hamars mandskor, og byen har siden atter - i 1952 - været samlingsste
det for De samvirkende jyske Sangforeningers store sangstævne. I 1953 
udnævntes den glade sanger malermester Otto Christensen til æresmed
lem, en naturlig tak for hans trofasthed mod foreningen.

Sangforeningen har inden for hovedforeningen altid været mit hjer
tebarn; derfor er dette afsnit af festskriftet måske blevet lidt langt, men 
det skyldes også, at Sangforeningens historie aldrig tidligere har været 
skrevet.

Arne Christensen

Sangforeningens 100-års-jubilæum i 1965

Vi mindes dem og bringer dem vor hyldest og tak, alle de unævnte gode 
sangere, som gennem de 100 år, trods krige og modgang, har holdt 
koret levende, således, at vi her ved jubilæet kan se et kraftigt og leve
dygtigt kor, der tæller 47 sangere, hvoraf de 34 er syngende. Desuden 
støttes koret af 52 passive medlemmer.

En stor del af æren for korets nuværende høje standard skal tillægges 
dirigenten, musikpædagog frk. Gertrud Hansen, som med sine store 
evner dygtigt leder koret hen mod større og større præstationer.

Lad os gå ind i et nyt sekel med ønsket om bevarelse og fremgang 
for dansk mandskorsang og vor forening. Lad os hver sangaften hente 
glæde, humør og de impulser, der skal hjælpe os i dagens arbejde.

Fremgang, stilstand, bølgetop og bølgedal vil altid kendetegne et 
mandskor, - men hold ud - gamle sangere falder fra, men nye sangere 
indtager de tomme pladser.

Sangen vil aldrig dø! - Sangen har vinger og lysning - Sangen har 
evige værdier.
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Arne Lilholt

Håndværkerforeningens 125-års-jubilæum og Sangforeningens 114-års- 
jubilæum i 1979

100-års-jubilæumsskriftet udkom i 1965, altså 11 år efter Borger- og 
Håndværkerforeningens 100-års-dag, og anledningen til udsendelsen 
var, at Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening passe
rede sin 100-års-dag. Sangforeningens dirigent igennem 21 år, Otto 
von Spreckelsen, var i særlig grad udrustet til at skrive sangforeningens 
historie, og det gjorde han så udførligt, at der næppe er grund til nu at 
komme dybere ind på emnet. Det er derimod vigtigt at fastslå, at også 
sangforeningen er en af de aktiviteter, der er udsprunget af hovedfor
eningen.

Den folkelige sang så lidt som korsangen har ikke gode kår i dagens 
Danmark. Alle vegne klages der over, at den naturlige sangglæde er næ
sten forsvundet, og at skolerne gør for lidt for at opdrage børnene til 
at værdsætte den danske sang som et incitament til at klare hverdagens 
problemer. Hvor hører man nu om stunder sangen tone igennem værk
stederne, og hvor sjældent er det ikke at høre en håndværker nynne eller 
synge, mens han maler med sin pensel, svinger sin hammer eller trækker 
sin høvl? Nå, de larmende maskiner er heller ikke det bedste akkompag
nement til sanglig udfoldelse, så der er vel en forklaring på, at sangen 
ikke lyder så umiddelbart og kvikt som før i tiden.

Det er vanskeligt at skaffe dirigenter

Desto større grund er der til at påskønne, at en forening som Viborg 
Borger- og Håndværkerforenings Sangforening stadig lever og som 
114-årig har en livskraft, der lover godt for fremtiden. Sangkoret har 
ikke været uden problemer siden 100-års-j ubilæet, man kan måske sige: 
tværtimod, men vanskelighederne bl.a. med at skaffe dirigenter og mo
bilisere tilstrækkelig lyst hos medlemmerne til at deltage i øvelserne er 
blevet overvundet, og det vil de formentlig også blive i fremtiden, der
som nyt besvær melder sig.

Vi skal ikke gå i enkeltheder med en gennemgang af korets repertoire 
i årene siden jubilæet i 1965 - blot minde om, at sangerne er blevet 
deltagere i en tradition, der har dobbelt sigte. Det drejer sig om den 
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årlige tur til Sydslesvig i forbindelse med det store danske årsmøde for 
dansksindede syd for grænsen - en national manifestation, der ikke har 
karakter af trods eller spillen med musklerne, men som netop ved, at 
festlighederne i så høj grad har inddraget sangen i programmet, er typisk 
dansk i sit udspring og sit forløb.

Sangkoret fra Viborg er blevet vel modtaget i den ene by efter den 
anden i det sydslesvigske område, og for alle sangerne har turene syd 
for grænsen efterladt minder, de husker og opbevarer som noget værdi
fuldt.

Under henvisning til, at Spreckelsens jubilæumsskrift førte listen over 
formænd, dirigenter m.v. frem helt til 1965, fortsætter vi fortegnelsen 
[se nedenfor], idet vi dog - som tilfældet er med listen over hoved
foreningens bestyrelsesmedlemmer m. v. - går tilbage til 1954, et år, 
der for sangforeningen blev skelsættende bl.a. ved, at vognmand Søren 
Vammen og malermester Otto Christensen udtrådte af bestyrelsen, ef
ter at de havde været i ledelsen så langt tilbage, at det desværre ikke har 
kunnet påvises, hvornår de indtrådte i bestyrelsen - vi siger desværre, for 
den tyske besættelse af foreningens bygning i Sankt Mogensgade under 
2. Verdenskrig bevirkede, at mange af såvel sangkorets som hovedfor
eningens arkivalier forsvandt, bl.a. sangforeningens forhandlingsproto
koller, så man kan ikke følge foreningen længere tilbage end til august 
1941, da den nuværende protokol blev taget i brug.

Rud Kaas Nielsen

Sangforeningens 140-års-jubilæum i 2005

Optimismen breder sig

Det er vanskeligt for tiden at holde pessimismen oppe. Den har ellers til 
tider forsøgt at gøre sit til, at koret ville blive mere eller mindre passivt. 
Ord fra en af de tidligere formænd som for eksempel »Hvad skal vi med 
koret? Hvad gør vi forkert? Hvad vil I?« er jo hårde ord, som heldigvis 
hører historien til, selv om det dog ikke er så mange år siden. Pessimis
men er gennem årene afløst af optimisme. Det ses ikke alene i koret, 
men også på landsplan, idet antallet af mandskorsangere er svagt stigen
de under Dansk Sanger Forbund, så det gør sig sikkert også gældende
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under de andre forbund. Sangforeningen med det tidligere lange navn 
under VBHF er nu blevet til et selvstændigt Viborg Mandskor, underlagt 
Viborg Musikskole, hvorved vi navnemæssigt også falder i tråd med Mu
sikskolens andre kor som Viborg Damekor, Viborg Koret m.m.

Sangkorets samarbejde med digteren Aage V. Reiter og Viborg Dom
kirkes organist Richard Sennels resulterede i en del store arrangementer, 
bl.a. en kantate »Rødhætte og ulven« samt i et Tinghals-arrangement 
med over 500 sangere fra Viborg amt, der sang et oratorium, »Ikaros’ 
flugt«.

Viborg Kulturforvaltning havde i anledning af Hærvejsmarchen i 
1980 arrangeret underholdning på Borgvold. Desværre var vejrguderne 
ikke særlig venlig stemt, så et heftigt regnskyl spolerede både koncert
forhold, højtalere og mikrofoner; så succes kan man ikke kalde det, men 
for såvel publikum som for sangerne var det en våd og indholdsrig af
ten.

Ny uniformering af koret fandt sted i 1981 ved hjælp af en initiativrig 
sanger, Poul Sjørup, som varetog alt det fornødne. Uniformen bestod 
af sort blazer, grå benkæder, hvid skjorte, rødt slips, grå sokker og sorte 
sko. Et lærredsemblem med rød lyre var syet på brystlommen. Nævnte 
emblem blev senere afløst af et guldtrækkeriemblem forestillende en lyre 
i guld på rød baggrund. I en yderkrans ses navnet Viborg BHFS samt 
kranse af egeløv, der er påhæftet en guldsløjfe. Navnet Viborg BHFS er 
så senere ændret til Viborg Mandskor.

Et trist farvel til »Palæ«

Foreningen måtte i 1984 sige farvel til sit domicil, »Palæ«, og dermed 
mistede koret egnede lokaler. Da rammen omkring et sangkor er af af
gørende betydning for dets trivsel og fortsatte beståen, blev der udfoldet 
store bestræbelser for at finde egnede lokaler inden for rimelige økono
miske rammer.

Lokalerne blev fundet i Nørregade 8’s baggård, hvor et af korets 
medlemmer, Heinrich Nüchel, havde et gammelt snedkerværksted i to 
etager. Det kunne renoveres og ombygges til sanglokale og møderum. 
Forskellige instanser søgtes om økonomisk bistand. Et prisoverslag for 
ombygning og indretning af ejendommen blev anslået til 109,495 kr. 
Med eget arbejde kunne det eventuelt gøres billigere. Hvis der er noget, 
der kan give sammenhold, så er det, når det kniber, og man bliver presset 
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fra alle sider. Sammenholdet blev etableret under kodeordet »fingeren 
ud«. Korets medlemmer blev opfordret til at begynde arbejdet i august 
måned, hver tirsdag og lørdag, indtil korhuset var færdigt. I formanden 
Erik Sommers beretning fra oktober måned nævner han »at man skulle 
ikke tro, at det var det samme hus«. Med en stor tak fremhæves Hein
rich Nüchel, der ikke alene fik idéen, men også stod for arbejdet og 
indkøb af materialer m.m., og nu overlod han huset til os til en rimelig 
leje svarende til lånets renter.

Som erstatning for den gamle silkefane fra 1891, som var meget slidt, 
fik koret af Danmarksamfimdet overrakt en fane, som blev beslået ef
ter gældende regler af Lau L. Laursen, Dansk Sanger Forbund (DSF), 
Tage Ervolder, formand for Viborg Kommunes Kulturudvalg, og Erik 
Sommer, formand for Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sang
forening

Ved 400 års dagen for hyldningen af Christian 4. i Viborg i 1584 
sang koret i overværelse af prins Henrik med følge »Rex virtutis« på 
Nytorv, fra Stillings Gårds vinduer. Det er næppe til at tro, at et kor kan 
synge korsang fra tre forskellige vinduer med en dør imellem og uden 
dirigent. Ifølge forlydende kunne publikum ikke høre, om koret var ude 
af takt, eller om det var ekkoet fra torvet. Der var ros til koret.

En kæmpefest og glade sangdage i Viborg

Under overskrifterne »Glade sangdage i Viborg« og »En kæmpefest« be
skrev avisen i 1990 Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangfor
enings 125-års-jubilæum. Et utroligt opbud af sang lige fra afrikanske 
rytmer til klassisk kirkemusik. Næsten 900 sangere fra 20 forskellige 
kor var med i festsalen på Sygehus Øst, hvor den ene koncert afløste 
den anden. Det stod på en hel weekend med Viborgs borgmester Carl 
Anker Jensen og udvalgsformand Poul Erik Lund som konferencierer. 
Dagene blev også præget af uddeling af hæderstegn og udnævnelser til 
æresmedlemmer. Dagene afsluttedes med en gallafest i festsalen på Sy
gehus Øst for sangforeningens medlemmer med damer. I forbindelse 
med jubilæet blev der uddelt diplomer for »Årets sanger« og »Æresmed
lem« samt diplom for »Korfestival«. Alle diplomerne var tegnet af en af 
korets sangere, Rud Kaas Nielsen.

Korfestivalen blev som nævnt afviklet over en hel weekend fra lørdag 
morgen til søndag aften. Interessen for korfestivalen var så stor, at Vi- 

89 



borg Brandvæsen af sikkerhedsmæssige grunde måtte skride ind. Der 
var opstillet bar i de tilstødende lokaler, så folk kunne få en forfriskning. 
Animationsskolen havde opstillet et langt podium, hvorpå TV-kamera- 
er kunne køre. Viborg Radio var også til stede med båndoptager. TV 
Midt-Vest sendte senere et kort indslag om festivalen. I anledning af 
Festivalen havde Viborg Stifts Folkeblad udsendt en tillægsavis.

For at gøre lidt propaganda for korsang i byen lod koret lave en sølv- 
korfestivalstafet, som i henhold til udarbejdede statutter officielt over
rækkes det kor, der frivilligt påtager sig at stå for den følgende kor
festival, idet korfestivaler skal afholdes hvert andet år. Når koret har 
gennemført festivalen, får det et diplom som tak for vel udført festival. 
Formålet med festivaler er, som ordet siger, ikke nødvendigvis »fin kul
tur«, men lysten til at øve og præsentere sine resultater for et publikum. 
Stafetten er udført af sølvsmed Gunnar Andresen.

11991 var DSB på pletten, og det var koret også, da Viborgs IC 3-tog 
blev navngivet Enrico Dalgas. Sammen med jernbaneorkestret fra Ran
ders sang koret på Viborg Banegård og senere ombord på toget til Bjer
ringbro, hvor det sang et lettere repertoire. Som Folkebladet skrev, blev 
der også sunget en specielt forfattet sang, »Den lille frække Frederik«, 
som en hyldest til DSB-regionschef Frederik Evert.

Sangforeningen rejser med borgmesteren til 
Lüneburg

Viborg Kommune indgik en officiel venskabsaftale med Lüneburg i 
Tyskland. Sammen med borgmester Carl Anker Jensen og følge rejste 
koret med og gav en koncert på det store torv i byen. Senere optrådte 
koret flere steder på gader og stræder i byen.

Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening har i mange 
år været tilknyttet AOF, men skiftede til Viborg Musikskole i 1993. 
Korets dirigent gennem mange år, lærer Flemming Jørgensen, trak sig 
tilbage, og korets muligheder for at få en ny dirigent var til stede gen
nem Viborg Musikskole. Ifølge det oplæg, som koret blev præsenteret 
for, var der tilbud om pædagogiske faciliteter, EDB-nodeudskrivning, 
instrumentarium, solister- og gruppeadministration samt PR. Der var 
uanede muligheder i denne tilknytning, så koret besluttede sig for at 
skifte til Viborg Musikskole. Ved skiftet fik koret som ny dirigent mu
sikpædagog Ejner Christensen.
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Koret havde påtaget sig opgaven at stå som arrangør for Dansk San
ger Forbunds landsstævne i 1995 med deltagelse af 24 mandskor og ca. 
500 sangere med ledsagere. To års arbejde skulle stå sin prøve. Stævnet 
satte præg på byen, da alle sangere med faner marcherede gennem byen 
med fuld musik ved FDFs orkester. Det er meget længe siden, at man 
har set så mange dannebrog på en gang. Samtlige kor blev opmarcheret 
på Domkirkepladsen med front mod det gamle rådhus. Byens borg
mester, Carl Anker Jensen, bød velkommen og udtrykte glæde over, 
at man havde valgt byen Viborg. DSFs formand, Lau Michelsen, bød 
også velkommen og formand Rud Kaas Nielsen fra koret ønskede, at 
korene måtte få en god dag på deres forud bestemte koncertsteder. Den 
samlede koncert i Tinghallen med »de jyske spillemænd« som ledsa
gende orkester blev dirigeret af den kendte dirigent Steen Lindholm, 
og konferencier var Viborgs turistchef, Jørn Grønkjær. Efter koncerten 
var der stor festmiddag og efterfølgende dans for over 1.000 personer i 
Tinghallen. Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening var 
arrangør. Sponsorer var Tuborg-Fonden, Den danske Bank, Viborg 
Handelsstandsforening og Palmehaven.

På den årlige generalforsamling i 1995 var formand Rud Kaas Niel
sen på valg, men ønskede ikke genvalg. Som anført i avisen havde han 
prøvet det meste inden for mandskor, været redaktør for landsbladet 
Kvartalsnyt, afviklet et landsstævne samt fået indført en fast tradition 
i Viborgs korliv, nemlig en festival hvert andet år med tildeling af en 
vandresølvstafet. Ved sin tilbagetræden som formand udtalte han, at 
efterfølgeren Laurits H. Gregersen allerede havde gjort et meget stort 
arbejde for koret, og det kunne se frem til en god fremtid. Vi har behov 
for et generationsskifte, vi gamle kan ikke skaffe sangere, det skal der 
ungdom til. Jens Baungaard var fungerende formand indtil Laurits H. 
Gregersen overtog formandsposten i koret i 1996. Samtidig blev musik
pædagog Ejner Christensen, der havde valgt at gå på pension, afløst af 
musikpædagog Beate Hammer Christensen.

En »ny sound« introduceres i koret

En »ny sound« blev introduceret i koret ved dirigentskiftet, og et nyt 
repertoire begyndte at komme på banen. Til trods for den store seriø
sitet, der blev lagt for dagen, er det mange år siden, koret har vakt så 
stor interesse som nu. Alt sammen skyldes ungdom og »gå-på-mod«,
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Viborg Mandskor, fotograferet i Kalkværket ved kalkgruberne i Mønsted. Til venstre 
ses dirigenten, Beate Hammer Christensen, som nr. 7 fra venstre artiklens forfatter, 
længst til højre korets nuværende formand, Søren Lundsager. Foto Jørgen Hagsholm 
ca. 2006 i privateje.

både hos ledelse og dirigent. Der blev introduceret et nyt koncept for en 
koncert, hvor f.eks. en komponist kan være den røde tråd gennem hele 
koncerten, eller det kan være en julekoncert, hvor en kendt forfatters 
litterære værk kan danne basis. Korets rejseaktiviteter, bl.a. til Frankrig, 
Tyskland, Sverige og Norge, er forøget meget i de senere år, og det kan 
måske være med til at højne interessen og måske på længere sigt også 
skaffe flere unge sangere, der via denne rejselyst kan bliver sluset ind i 
koret. Koret er godt på vej frem. Hver sangaften er blevet en gave. Der 
er sanghumør og glæde i 2004.

»Sangaftener under Platantræet« blev arrangeret under Viborg Kul
tur- og Fritidsforvaltning med samlingssted ved »Brænderigården«. Ale
ne titlen er så romantisk, at mange viborgensere ønskede at være med 
disse aftener. Hvor vejrguderne spillede et puds ved disse koncerter, vi
ste fru Karen Lintrup, Brænderigården, at hendes udstillingslokaler var 
udmærkede til koncerter, om end til tider lidt for små. Korets popula
ritet steg, og mange koncerter blev gennemført, således ved indvielsen 
af Tinghallens nye tårn, ved en tandlægekongres i Viborg, ved en fælles 
koncert på Tårupgård, ved Bloddonorers jubilæum i Tinghallen osv. 
Under en af koncerterne på Brænderigården blev der som forsøg optaget 
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en Compact Disk (CD). Ved en kritisk gennemgang blev det besluttet 
ikke at udgive den til offentlig brug.

I hele den føromtalte periode blev der blandt korets medlemmer dan
net to kvartetter. Den første kaldtes »Gerontokvartetten«, og bestod af 
Louis Kühl, Erik Sommer, Henning Madsen og Rud Kaas Nielsen. På 
grund af dødsfald blev kvartetten opløst. En ny kvartet blev dannet, 
kaldet »Ruder Es«. Den bestod af Niels O. Nauntofte, Ivan Kjeldsen, 
Ole Nivaa og Erik Sommer.

Viborg mandskor

Ved generalforsamlingen i 1999 blev det bestemt at ændre navn fra 
»Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening« til »Viborg 
Mandskor« og tillige at ændre uniformeringen, men sidstnævnte er i 
skrivende stund ikke sket.

En gammel tradition med en »opsparings bog« havde ikke været an
vendt i flere år, og den blev derfor ophævet. De opsparede beløb, som 
ikke var blevet afhentet, indgik som sponsorat til foreningen.

Reglen om, at en sanger skal være medlem af VBHF, er ikke gælden
de mere, idet flere sangere ikke ønskede at følge reglen. VBHF har hidtil 
givet et tilskud til koret på 1.500,00 kr. alt afhængig af medlemstal. Et 
krav om kollektiv indmeldelse med 200,00 kr. pr. medlem blev afslået 
af koret, og ved et efterfølgende møde enedes man om at tegne en fæl
les firmakontrakt for 500,00 kr. om året. Det sikrer koret ret til navnet 
og at koret ved arrangementer for Viborg Borger- og Håndværkerfor
ening anvender V.B.H.F. i teksten. Derfor ses korets navn som »Viborg 
mandskor«, den gamle Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sang
forening.

Korets rejseaktiviteter blev, som tidligere nævnt, i 2003 intensiveret. 
Koret har således sammen med fru Ulla Brita Gregersens pensionisthold 
været på bustur til Frankrig med overnatning i Holland, med samti
dig lejlighed til at se invasionskysterne og Mont Saint Michel og ikke 
mindst til at møde andre kor på turen. Den sidst afholdte tur var til 
Sverige, hvor koret bl.a. sang i Lund Domkirke, stadsbiblioteket og på 
forskellige pladser.

De føromtalte sanglokaler i Nørregade var ikke mere egnede, og leje
kontrakten blev ophævet i 2004. Koret har indtil videre fået adgang til 
Viborg Tekniske Skole, som velvilligt har stillet et lokale til rådighed.
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Det er korets ønske engang med tiden at få et mere permanent tilholds
sted, hvor korets gamle historiske klenodier atter kan komme frem i 
lyset.

Koret prøver hele tiden nye veje, som eksempelvis ved under afhol
delse af en dinerkoncert i Tinghallen at komme syngende ind med et 
glas rødvin i hånden »Skænk et bæger op med vin, I som er til stede«. Da 
så »korets klovn« Jørgen Hagsholm, senere kurtiserede den kvindelige 
dirigent, gav det stor applaus til koret.

Den udvikling, koret har taget gennem de senere år, viser et kor i 
fremgang, både hvad angår initiativ og kvalitet, og hvis koret bliver ved 
i den retning, er der store muligheder for, at det let kan matche ethvert 
amatørmandskor i Danmark. At koret har opnået stor popularitet skyl
des utvivlsomt en dygtig ledelse og en dygtig dirigent. I tillæg hertil 
anvendes udover den traditionelle koropstilling ved koncerter også sup
plerende underholdningseffekter. Om 25 år kan der forhåbentlig skrives 
et nyt godt festskrift om koret.

Bestyrelsesmedlemmer siden 1954

Faktor Carl Erik Christensen 1946-66 
Fabrikant Peter Bloch 1949-57 
Slagtermester A. H. Andersen 1951-55 
Viceskoleinspektør H. E. Priess Sørensen 1954-55 
Optiker Arne Haagensen 1954-57 
Ekspedient Ove Vedel 1955-1960 
Installatør Arne Christensen 1955-66, 1971-72, 1977-79 (valgt af 
VBHF)
Johs. Grønbæk (Valgt af VBHF) 
Arkitekt Chr. Mogensen 1957-69 
Arbejdskonsulent Svend Mortensen 1957-77 
Amtsbogholder Arne W. Lauritzen 1960-66 
Pedel Søren Berg 1966-77 
Ostehandler Jørgen Stensgaard 1966-95 
WS-installatør Finn Fallentin Hansen 1970-74 
Postbudformand Frede Jørgensen 1971-95 
Chauffør Peter Thomsen 1972-77 
Translatør Erik Sommer 1977-89
Snedkermester Heinrich Nüchel 1977-87 
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Kommuneassistent Hans Toft 1979-87
Lau L. Laursen 1984-94
Preben Grønbæk 1987-92
Rud Kaas Nielsen 1987-95
Mogens K. Jensen 1989-
Laurits H. Gregersen 1990-2005
Jens M. Bauengaard 1990-96?
Henning Madsen 1992
Jens Anton Christensen 1993-95
Jens A. Nielsen 1994-97?
John Pedersen 1994-2007
Jørn Hoffman 1995-97
Horst Gärtner 1995-
Niels Nauntofte 1996-2006
Louis Kühl 1996-97
Søren Lundsager 1997-
Jørgen Hagsholm 2006-
Eyvind Lyngsie Jakobsen 2005-07
Chris Weirsøe 2007-

Formænd

Skræddermester, brandmajor J. Frederik Holm Fischer 1865-76 
Guldsmed J. H. Hermansen 1876-78, 1886-91
Justitsråd, kontorchef H.F. Blichfeldt 1878- 81
Skomagermester P. Chr. Dyrberg 1881-86, 1891-98 
Bogtrykker Fr. Møller 1898-1908
Bogtrykker Chr. Wohlert 1908-11
Konditor H. Katz 1911-14, 1915-16
Købmand Johs. Stensgaard 1914-15
Fotograf Th. Sørensen 1916-20
Kirketjener N.O. Hansen 1920-24
Maskinsætter N.C. Hansen 1924-25
Købmand Johs. Stensgaard 1925-50
Fuldmægtig Fr. Mørck 1950-51
Vognmand Søren Vammen 1951-54
Viceskoleinspektør H. E. Priess Sørensen 1954-55
Optiker Arne Haagensen 1955-57
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Elinstallatør Arne Christensen 1957-66
Arbejdskonsulent Svend Mortensen 1966-70, 1974-77 
WS-installatør Finn Fallentin Hansen 1970-74 
Translatør Erik Sommer 1977-89
Rud Kaas Nielsen 1989-95
Fg. Jens M. Bauengaard 1995-96
Laurits H. Gregersen 1996-2005
Søren Lundsager 2005-

Dirigenter

Overhornblæser C. F. Steinert 1865-67
Overhornblæser F. Marquard 1867-78, 1880-81
Overhornblæser Hansen 1878-79
Overhornblæser Deichmann 1879-80
Overhornblæser F. Zorn 1882- 86, 1891-92
Skomagermester P. Chr. Dyrberg 1886-87
Overhornblæser J. Kamp-Hansen 1892-95 
Stabshornist F. Stuhr 1898-99, 1902-07 
Stabshornist R. Tetzschner 1907-12
Lærer A. C. Veggerby 1912-13
Pedel J.L. Dyrberg 1913-16
Købmand A. Blichfeldt 1916-20
Regimentsmusiker L. P. Bach 1920-22
Kantor J. C. Hæstrup 1922-23
Fotograf Aage Munksgaard 1923
Kantor J. A. Heltoft 1923-26
Revisor Otto von Spreckelsen 1926-47
Overlærer Niels Thorborg 1947-59 
Regimentsmusiker Bent Otto 1959-60
Adjunkt Knud Møller 1960-61
Lærer C. H. Ripperger 1961-62
Lærer Henning Hoppe 1962-63
Musikpædagog Gertrud Hansen 1963-69
Lærer Hannerup 1969-70
Lærer Jacob Bjerre 1970-71
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Lærer Flemming Jørgensen 1973-93
Ejner Christensen 1993-96
Beate Hammer Christensen 1996-

Æresmedlemmer

Skræddermester J. Frederik Holm Fischer 1876
Assistent E. Ørbech 1903
Justitsråd H.F. Blichfeldt 1907
Lærer J.A.A. Holm, Bjerringbro 1911
Guldsmed J.H. Hermansen 1915
Bogtrykker Fr.A. Møller 1915
Kreditforeningsassistent H.C. Petersen 1915
Fabrikant Chr. Krogh 1916
Barbermester Richard Ott 1928
Tandtekniker H. Skov 1943
Købmand Johannes Stensgaard (æresformand) 1950
Malermester Otto Christensen 1953
Otto Christensen 1967
Arne Christensen 1990
Frede Jørgensen 1990
Erik Sommer 2000
Svend Mortensen 2000
Rud Kaas Nielsen 2001

Note
For supplerende oplysninger til listerne over bestyrelsesmedlemmer, formænd, dirigenter 
og æresmedlemmer takkes Eyvind Lyngsie Jakobsen.
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Inge Degn

Fransk i medvind og modvind
Alliance française i Viborg 1919-2009

I 1918-19 grundlægges en afdeling af Alliance française i Viborg. Al
liance française er en verdensomspændende organisation, som blev 
grundlagt i Paris i 1883 som en privat forening med støtte fra de franske 
myndigheder. I Salmonsens Konversationsleksikon, bind 1, 1915, beskri
ves foreningen således:

Alliance française ... har til opgave at udbrede kendskab til det franske 
sprog i så vide kredse som muligt og fremme interessen for fransk litteratur, 
videnskab og kunst. Foreningen har filialer i mange forskellige lande bade i 
og uden for Europa. En dansk afdeling er oprettet i København 1887 [det 
korrekte er 1884] og virker, foruden ved at lade afholde foredrag, tillige ved 
at fordele franske bøger som prämier til skoleelever, der har udmærket sig 
ved særlig dygtighed i fransk.1

Foreningen fik over en årrække afdelinger i adskillige danske provins
byer.

Afdelingen i Viborg var den fjerde i Jylland og blev hurtigt den stør
ste. Efter de første succesfulde år fiilgte dog en lang årrække med svin-

RudolfA. Kraft, trafikinspektør, 
formandfor Alliance française Viborg 
1919-27, foreningens første formand. 
Foto i Lokalhistorisk Arkiv for Viborg 
Kommune.
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dende fremmøde til arrangementerne. Det førte til, at foreningen i 1964 
lukkede, men genoptog sin aktivitet allerede det følgende år. I 1974 var 
det atter galt, og denne gang varede dvalen helt frem til 1988. I denne 
historie ligner Viborg-foreningen en række andre Alliancer, dog med 
den forskel, at de fleste andre ikke »vågnede« igen.2

Initiativet til Viborgsektionen blev taget af trafikinspektør Rudolph 
A. Kraft, som i 1916 var kommet til byen. Han var uddannet jurist og 
havde før sin flytning været medlem af bestyrelsen for Alliance française 
i København. Kraft nøjedes dog ikke med at henvise til sin egen tilste
deværelse i Viborg. Det syntes ham meget magtpåliggende at knytte an 
til det nationale og de udenrigspolitiske forhold.3.

Hovedvirksomheden har gennem årene været formidling af fransk 
sprog og kultur, men foreningen har også, og specielt i perioderne efter 
de to verdenskrige, taget del i en række sociale initiativer. Det franske 
sprogs status og fortolkningen af kulturbegrebet har også ændret sig væ
sentligt gennem årene, hvilket har sat sit præg på foreningens virksom
hed.

Alliance françaises grundlæggelse og dens første år

Alliance française Viborg dannedes ved en stiftende generalforsamling 
den 13. januar 1919. Forud havde der dog efter invitation af oberstløjt
nant M. Birke, trafikinspektør Rudolph Kraft og adjunkt J. Chr. Sixhøj 
været afholdt et undersøgende formøde den 13. oktober 1918, hvor 
oberstløjtnant Albert Dollfus, delegeret ved Alliance françaises central
komité i Paris, talte om »Oeuvres sociales en France pendant la guerre«. 
Der var enstemmig opslutning omkring planerne om at oprette en Al
liance française i Viborg på mødet, som i Viborg Stiftstidende omtales 
som »en meget repræsentativ forsamling med stiftamtmand kammerherre 
Howard Grøn og general Odder 4 i spidsen«. Omtrent 50 medlemmer 
tegnede sig straks den første aften. Den stiftende generalforsamling blev 
planlagt til tirsdag den 12. november med et foredrag om Marie Antoi
nette af den franske lektor ved Københavns Universitet, Monsieur Jean 
Gateau. Først måtte mødet imidlertid flyttes til den 11. november efter 
henstilling fra Folke-Universitetsforeningen, derefter blev mødet udsat 
»indtil bedre tider« på grund af den spanske syge.5 Smittefaren gjorde, 
at det var for farligt at rejse. Allerede i november sendte hr. Kraft dog på 
vegne af foreningen et lykønskningstelegram til den franske repræsen- 
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tation i København i anledning af våbenstilstanden, og i et brev til den 
franske ambassadør skriver han:

Som opfølgning på vor samtale under mit introduktions besøg sidste sommer 
skal jeg ikke mere skjule for Dem, at mit arbejde for her i Viborg at stifte 
en sektion af Alliance française faktisk har opnået den ønskede succes. Det 
var forgangne 13. oktober, at ca. 60 personer var samlet for at høre oberst 
Dollfus’ foredrag om det sociale arbejde i Frankrig under krigen. Ved den 
lejlighed vedtog alle de tilstedevarende enstemmigt mit forslag om at skabe 
en Alliance française i Viborg. Nu venter bestyrelsen blot pa, at den spanske 
syge skal ophøre for at realisere sit program.6

Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 13. januar 1919, hvor 
der valgtes en bestyrelse, som konstituerede sig med Kraft som formand 
og Birke som næstformand. Adjunkt Sixhøj blev sekretær, kaptajn Helge 
Bennike kasserer og arkivregistrator O. Jørgensen bibliotekar. Kaptajn 
Bennike forlod dog byen allerede i 1920 og blev erstattet af kaptajn O. 
Laage-Thomsen. Officerer spillede en ikke ringe rolle både som menige 
medlemmer og som bestyrelsesmedlemmer, hvilket kan forklares ved, 
at officerer i hæren og marinen før 1939 skulle på praktikophold i den 
franske hær og den franske marine. En stor del af de første præsiden
ter og komitemedlemmer generelt i Danmark var generaler, admiraler 
og andre officerer samt professorer på universitetet.7 Vedrørende øvrige 
bestyrelsesmedlemmer kan det nævnes, at så tidligt som i marts 1920 
refereredes det i Protokollen, at der blandt de kvindelige medlemmer 
næredes ønske om at se en repræsentant i bestyrelsen. Det skete dog 
ikke straks.

Foreningen talte allerede ved stiftelsen mellem 70 og 80 medlemmer. 
Efter den grundlæggende generalforsamling optrådte Mademoiselle 
Evelyn Heepe med recitation af franske digtere. Denne del af aftenen 
og den efterfølgende »collation«, et lille traktement, blev overværet af 
syv franske officerer, tidligere krigsfanger, som på vej hjem fra deres 
fangenskab boede en tid i Haldlejren.8 Begivenheden skildres således i 
en avisomtale:

Efter recitationen tilbragte medlemmerne et par fornøjelige timer med de 
fremmede gaster i de tilstødende lokaler. En tale af oberstløjtnant Birke 
for Frankrig besvaredes af de franske officerer med et leve for Danmark 
og afsyngelsen af franske sange, fra Marseillaisen til poiluemes [betegnelse
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for franske soldater under 1. Verdenskrig] yndlingssang la Madelon. Man 
beklagede kun, at man måtte skilles allerede kl. 11 9

Ved det følgende møde (24. februar), hvor Jean Gateau endelig optrådte 
med sit foredrag om Marie Antoinette, fremhæves det, at arrangementet 
blev overværet af »deux poilus français«, som på grund af helbredspro
blemer var blevet tilbage i Hald efter deres kammeraters afrejse.10

Disse franske soldater og 1. Verdenskrig i det hele taget spillede en 
ikke ringe rolle for dannelsen af Alliance Française og for foreningens 
aktiviteter de første år.

1. Verdenskrig og de franske soldater i Viborg

Den 23. januar 1919 jordedes på Viborg Kirkegård tre franske soldater, 
Anatole Carpentier, Anni Georges Bijon og Eugen Tribaol, oplyser Vi
borg Stiftstidende)1 På kisterne sås signerede kranse fra Alliance française 
i Viborg, fra de franske soldater i Haldlejren og fra lazaretlejren ved 
Hald samt fra Viborg Stiftamt, Røde Kors og danske soldater i Jylland. 
De blev begravet ved siden af fire kammerater.12

Den 4. juni 1920 gik en kreds af personer i byen sammen med med
lemmer af Alliance Française om at arrangere en drama- og musikaften 
til fordel for franske soldaters efterladte børn. Det foregik i Afholds- 
hotellets sal, og ud over André Soriac, en digter og konferencier, som 
Alliance française flere gange brugte til møder, medvirkede adjunkt Jep
pesen (Prolog), redaktør Ovesen og frue og fru Ellen Kraft samt regi
mentsmusikken. Udbyttet, i ikke ringe grad forøget ved gaver, blev 895 
frcs. 73, som på den franske nationaldag, Bastilledagen, den 14. juli, 
gennem legationen i København blev overdraget til »l’Oeuvre de l’Ecole 
Publique de Seine et Oise«. Den 18. november lagde man blomster på 
det rejste monument for de franske soldater, som var døde på vej hjem 
fra krigsfangenskab.

Ministeren, dvs. ambassadøren, på det tidspunkt var Paul Claudel, 
som var blevet udnævnt i 1919. Han var ikke blot diplomat, men også 
en af det 20. århundredes største franske digtere. Da han takkede for 
den rapport, som Kraft fremsendte for året 1919-20, i et brev dateret 
den 22. juli 1920, takkede han også for bidraget til de faderløse solda
terbørn og kvitterede personligt med fire af sine egne værker oven i den 
officielle boggave, som Alliance française hvert år modtog fra Paris.
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Soldatergraven med de i 1919 dødefranske og belgiske soldater på Viborg Kirkegård. 
Teksten på pladen forrest lyder: 11919. Les soldats français A.L.P.R. Charpentier, 
E. Tribaud, A.G. Bijou, A.M. Lucien. Les soldats belges C.v.d. Nieuwenhuyzen, 
Jv.d. Bend. Foto Inge Degn 2008.

Den 17. januar 1923 blev de jordiske rester af tre franske soldater, 
som havde fulgtes ad i døden den 19. januar 1919, optaget og sendt 
til Frankrig, hvilket efter Rudolph Krafts mening nødvendiggjorde en 
omordning af gravstedet. I juni 1923 var også oprettet Danske Kvinders 
Mindeværn om Ententens Krigergrave i Danmark, men hverken den
ne eller Alliance française rådede over midler til at påtage sig opgaven. 
Kraft rettede derfor henvendelse til kommunen om at forestå opgaven. 
I sin Årsrapport for 1923-24 skriver han:

På femårsdagen for våbenstilstanden, den 11. november 1923, havde besty
relsen rettet henvendelse til Viborg byrad med opfordring til at give Enten
tesoldaternes grav pa byens kirkegård dens endelige form, et arbejde, som var 
blevet nødvendigt efter, at tre af de franske soldater, som var blevet begravet 
i Viborg, var blevet optaget og overført til Frankrig. Planen for graven — som 
arkitekten Vig-Nielsen, som er her fra byen og en trofast ven af Frankrig, 
har udarbejdet uden vederlag - blev velvilligt modtaget af bystyret.13
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Hans Albrechtsen, lektor, formandfor 
Alliance française Viborg 1927-29.
Foto i Lokalhistorisk Arkiv for Viborg 
Kommune.

Flere i byrådet fandt dog Vig-Nielsens forslag for dyrt og unødvendigt 
flot, det blev derfor henvist til kasse- og regnskabsudvalget. På et senere 
møde var forslaget i samarbejde mellem trafikinspektør Kraft, arkitekt 
Vig-Nielsen og graver Munksgaard blevet ændret, så omlægningen i ste
det for 430 kr. kom til at koste 276 kr., hvilket man fandt mere rimeligt. 
I juni 1925 gennemførte byrådet omordningen af Ententesoldaternes 
gravsted, og året efter tog Alliance française initiativ til gennem Sophus 
Beckers Forlag at udsende et prospektkort med graven som motiv efter 
fotografi af fotograf Aage Munksgaard.14

Der blev hvert år lagt kranse på graven den 11. november, og Alliance 
française deltog altid med en krans. I 1920 blomstersmykkedes gravmo
numentet på Viborg Kirkegård også den 18. november i anledning af, 
at der denne dag indviedes et monument for Ententesoldaterne i Hel
singør, og i 1928, 1 O-året for krigens afslutning, fortælles det, at også 
Byrådet og Viborg Garnisons Officersforening ved oberst Carstensen 
nedlagde en krans, Byrådet havde smykket gravene med grønt og blom
ster, og der var rødhvide blomster fra fru Tolderlund (Danske Kvinders 
Mindeværn). Højtideligheden indledtes med, at Alliance françaises for
mand, lektor Hans Albrechtsen, holdt en mindetale på fransk.

1914-18 krigen spillede også en rolle i foredrag. Den første foredrags
holder i efteråret 1919, kommandant Le Boucher, som var militærat
taché ved legationen i København, talte om »Provinsen i Frankrig«, og 
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Titelbladet til en af Al
liance françaises bøger 
i Viborg Bibliotekerne 
i Vesterbrogade, det 
gamle Viborg Central
bibliotek. Bogen ses som 
en del andre market 
med alliancens stempel, 
men tilsyneladende 
er der nu ikke mange 
tilbage af de oprindeligt 
måske hen ved 1.000 
bind, som omtales i 
teksten. Denne bog er 
desuden stemplet med 
Røde Kors’ stempel, 
Croix Rouge Danoise, 
hvilket viser, at den 
stammer fra Lazaretlej
ren ved Hald.

han blev takket bagefter ikke blot som foredragsholder, men også som 
repræsentant for den hær og det folk, som Danmark i disse dage stod i 
så dyb gæld til. Endnu tydeligere var denne retorik ved det første med
lemsarrangement i 1920, hvor Grev de Croze holdt foredrag om »Det 
eventyrlige Bretagnes sange«, Les chansons de Bretagne féerique. Kraft 
fremhævede, at greven var den første foredragsholder, der kom direkte 
fra Frankrig, men også den første i fredsåret og fredsmåneden, og han 
blev derfor modtaget som
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(...) repræsentant for Frankrig, det sejrrige og triumferende Frankrig, De 
må tro mig, når jeg siger, at det glæder mig at kunne forsikre Dem om vi 
danskeres store anerkendelse og dybe taknemmelighed over for Deres fædre
land og over for dets modige soldater, de brave poiluer, som har skabt den 
fred, som giver tilbage til Danmark en provins, hvor man gennem 56 lange 
år matte døje brutalitet og undertrykkelse)5

Efter foredraget takkede trafikinspektør Kraft for dette og mindede, 
ifølge omtalen i Viborg Stifts Folkeblad, om den »forestående genforening, 
som vi må takke Frankrig  for mere end noget andet land; trafikinspektøren 
sluttede med et leve for Frankrig.«16

Særlig begejstring vakte et besøg i 1922 aflederen af den berømte of
ficersskole Saint Cyr, general Tanant, der talte om anekdoter fra krigen 
1914-18. Dagen for hans besøg, den 4. februar, beskrives som

(...) en mindeværdig dag for Alliance  française i Viborg, som den dag havde 
den ære og den store fornøjelse at høre general Tanant, chef for militæraka
demiet St. Cyr)1

Begejstringen blev ikke mindre af, at »den franske minister« (ambas
sadør), le Vicomte de Fontenay, ledsagede generalen sammen med mi
litærattacheen, le commandant de Féligonde, og at ministeren benyt
tede lejligheden til at kvittere for foreningens arbejde og ikke mindst 
for formandens indsats. Han sluttede med at rette en særlig tak til 
trafikinspektør Kraft, der havde æren af foreningens stiftelse og med 
stor interesse havde taget sig af de franske soldater, da de vendte hjem 
fra tysk fangenskab. Som synligt tegn derpå overrakte han ham til slut 
Æreslegionens Ridderkors.18

I 1926 havde Kraft en usædvanlig oplevelse, som han fik lejlighed til at 
fortælle om på Alliance françaises møde den 8. oktober. Avisen refererer:

Efterforedragetfortalte  formanden, trafikinspektør Kraft om sit interessante 
møde med Maréchal Foch ved en fest i Mulhouse denne sommer, ved hvil
ken lejlighed trafikinspektøren i en tale havde tolket de følelser, som besjæler 
os danske over for Frankrig.
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De første år: yngst og størst - og dyr?
Foreningen var hurtigt blevet stor. Fra første års 86 medlemmer, steg 
medlemstallet i 1920 til 89. Medlemskontingentet steg fra 6 kr. til 9 
kr. Rudolf Kraft udtalte i et interview i Viborg Stifts Folkeblad den 17. 
oktober 1920, at foreningen havde godt 90 medlemmer, og at besty
relsen håbede i løbet af sæsonen at komme op over de 100. Det skete 
dog ikke, foreningen blev aldrig større end i 1920’erne; den toppede 
med 92 medlemmer i 1927, hvor kontingentet for par nedsattes til 12 
kr. i stedet for 18 kr., som svarede til to gange 9 kr. Dengang kunne 
den dog bryste sig af at være både den yngste og den største uden for 
København.

Rudolf Krafts beskrivelse i øvrigt af foreningen og dens aktiviteter er 
interessant. Det fremhæves, at foreningen er upolitisk, og at dens formål 
er at virke for udbredelsen af det franske sprog og interessen for franske 
forhold samt fransk litteratur. Derefter tilføjede han:

Vi bestræber os for at fa sa mange som muligt til at kunne læse, forstå og tale 
fransk, og foreningens bestyrelse ser derfor helst, at der tales udelukkende 
fransk ved dens sammenkomster, såvelfør som efter foredragene, men selv 
følgelig bør ingen, der ikke mener at være sa velbevandret i det franske, 
at vedkommende tør tale det, holde sig borte af den grund. Thi det er jo 
altid lettere at læse og forstå et fremmed sprog end at tale det.

Et af midlerne til at opnå målet, at alt skulle foregå på fransk, var, ud 
over de seks årlige foredrag, helt fra starten en læsemappe, det såkaldte 
»bibliothèque circulante«, som mod et ifølge Kraft moderat ekstrakon- 
tingent cirkulerede blandt foreningens medlemmer. I de første år bestod 
dette »bibliothèque circulante« af L Illustration, Je sais tout og La Revue 
des deux mondes, som medlemmerne kunne nyde godt af for 3 kr. pr. 
trimester, dvs. 12 kr. om året. For året 1920 oplyses det, at 15 medlem
mer tog del i det. Da en faglært mandlig arbejders gennemsnitstimeløn 
i 1920 var 223 øre, svarer et årskontingent på »kun 9 kr.« altså til fire 
timelønninger, hvilket i dag svarer til 800-1.000 kr. Tilsvarende kostede 
det 1.300-1.400 kr. at nyde godt af læsekredsen, dvs. i alt noget over 
2.000 kr. Til sammenligning koster et aftenskolekursus i dag ca. 800 pr. 
efterår/forår, dvs. 1.600 pr. sæson/år. I dag er kontingentet 150 kr., for 
par 200 kr.

Hertil kom »collation« eller »souper« efter foredraget. Det mest al- 
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Adgangskort til Alliance 
françaises generalfor
samling 21. februar 
1922, med efterfølgende 

foredrag om 300-året 
for Moliéres fødsel. 
Adgangskortet er smukt 
bogtrykt, hvilket senere 
ses opgivet. Protokol, 
PX5B1-3, i Alliance 
française Viborgs arkiv 
i Landsarkivet for Nør
rejylland.

mindelige var collation, bestående af te eller kaffe med smørrebrød, ri
stet brød med marmelade eller småkager (1,15-1,50 kr.), ved særlige 
lejligheder souper med egentlig spisning til 5-7 kr.

Biblioteket

I ovennævnte interview med Kraft omtaltes også den særlige franske 
bogafdeling på Centralbiblioteket. Dette bibliotek havde høj prioritet 
for Rudolf Kraft. I den første halvårsberetning til Alliance française i Pa
ris skrev Kraft, at foreningen arbejdede på at danne et fransk bibliotek, 
men at det på daværende tidspunkt, maj 1919, endnu kun indeholdt 
120 bind. Ud over en anmodning om kontant finansiel støtte til for
eningens arbejde udtryktes der derfor også ønske om boggaver.

I juni 1919 blev der indgået en overenskomst mellem Centralbib
lioteket for Viborg Amt og Alliance française, hvor Centralbiblioteket 
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påtog sig at indbinde og katalogisere de bøger, som Alliance Française 
måtte overlade biblioteket. Bøgerne skulle stemples med begge parters 
mærke. Bøgerne ville blive Centralbibliotekets ejendom og kunne lånes 
gratis af alle, dog således, at en bog kunne hjemkaldes med to dages 
varsel, hvis et medlem ønskede at låne den, medmindre det var et an
det medlem, som havde lånt den. Bøgerne skulle optages i bibliotekets 
katalog, og ved trykning heraf skulle fremstilles et særtryk til Alliance 
française af siderne med de franske bøger, så alle medlemmer kunne 
modtage et eksemplar. Det blev tilføjet, at hvis Centralbiblioteket selv 
anskaffede bøger, ville dette ske efter samråd med Alliance française.19

Allerede i 1919-20 forøgedes dette franske bibliotek på foranledning 
af Rudolph Kraft, der som før nævnt var tidligere medlem af bestyrelsen 
for Alliance française i København, med ca. 60 bind dubletter herfra. 
Takket være en boggave i 1920 på ca. 300 bind (ifølge årsberetnin
gen 338) fra Røde Kors, gennem lazaretlejren ved Hald, nåede Alli
ance françaises bibliotek op på noget over 500 bind. Udlånet skete som 
nævnt fra Centralbiblioteket, som dengang havde til huse i Store Sankt 
Mikkelsgade 22, 3. sal (åbent 1-3 og 7-8).

Bestyrelsen udsendte den 4. november 1919 en meddelelse til med
lemmerne, hvor status for biblioteket omtales således:

I maj måneds begyndelse rettede bestyrelsen en opfordring til medlemmerne 
om at skænke bøger, der kunne danne grundlaget for et fransk bibliotek. 
Der indkom lidt over 100, hvoraf mange er uindbundne, og da de påkræ
vede omkostninger ikke kunne dækkes af foreningens indtægter, henvendte 
bestyrelsen sig til »Centralbiblioteket«s ledelse, med hvem følgende ordning 
blev truffet: Bøgerne indgår i bibliotekets øvrige bogmasse og mærkes med et 
særligt stempel som tilgåede A.F. Til gengæld påtager biblioteket sig bøger
nes katalogisering, indbinding og vedligeholdelse. Bøgerne kan udlånes til 
enhver, men såfremt en af dem er udlånt til et ikke-medlem, når et medlem 
af A.F. fremsætter ønske om at låne den, kan den hjemkaldes med to dages 
varsel.

Alliance française sørgede desuden fra efteråret 1922 for, at Centralbib
lioteket på læsesalen kunne fremlægge Annales, Conférencia, Panorama 
og L’Opinion, som alle var illustrerede, samt Le Correspondant og Le 
Monde nouveau.
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Franskundervisning og fransk i skolen
Et af Alliancens initiativer bliver ikke omtalt i interviewet. Det er be
stræbelsen på at få en ung fransk dame til at komme og give undervis
ning i blandt andet fransk konversation til foreningens medlemmer og 
deres unge.20

Allerede i sin første årsrapport til Alliance française i Paris havde 
Kraft omtalt dette ønske og lagt det i hænderne på hovedsædet at tage 
sig af den sag. Han lovede i rapporten ophold hos en kaptajn, hans frue 
og 14-årige datter, som så til gengæld skulle undervises. Af protokol
len fremgår det, at det var O. Laage-Thomsen. Ud over »fri station« 
agtede man at tilbyde den unge dame 1.200 kr. årligt.21 Samtidig, i maj 
1920, sendte man en skrivelse ud til medlemmerne, hvor man med
delte, at planerne om at få en indfødt fransk dame til Viborg i et årstid 
for at give medlemmerne lejlighed til at få undervisning nu kunne vir
keliggøres, hvis der var fornøden tilslutning. Herefter afholdt man et 
møde om projektet på Preislers Hotel den 1. juni. Her mødte kun fem 
medlemmer op ud over repræsentanterne for bestyrelsen. De syntes alle 
interesserede, så med tre forhåndstilsagn var man oppe på 8, men man 
skønnede, at det var nødvendigt med 12-14 familier for at kunne gen
nemføre projektet. Spørgsmålet blev taget op igen i årsrapporten for 
sæsonen 1920-21, 20. juli 1921.22

Det lykkedes dog først at realisere planen sidst i 1921. I april 1921 
kunne formanden på et bestyrelsesmøde oplyse, at fru Borch-Jacobsen23 
fra Skive i maj og juni i Alsace ville undersøge muligheden for der at 
finde tidligere omtalte unge franske dame til Viborg. Inden det bar 
frugt, annonceredes det i avisen,24 at foredragsholderen og digteren So- 
riac og hustru, sproglærerinde, som besøgte Viborg i august, fornøden 
tilslutning forudsat, gav timer i konversation, lydlære etc., 10 timer = 
60 kr. Tegningsliste var fremlagt i Beckers Boghandel. Af adgangskor
tet til foredrag den 12. oktober fremgår, at man ventede Mile Helene 
Winckler fra Strasbourg til byen i begyndelsen af november, men det 
blev i stedet Mademoiselle Suzanne Dub, også fra Strasbourg, som kom 
til byen i december.

Ifølge årsrapporten 1924-25 gentoges succesen med Mlle Eve Un
gerer, som boede hos Kraft et år. Hun ankom i juni 1924 og rejste 
igen den 10. juni 1925. For at kunne forbeholde undervisningen for 
foreningens medlemmer betalte foreningen de unge damers billet fra 
Strasbourg.
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Et tredje besøg af samme art blev bragt på plads for 1925-26, men 
Mlle Lucile Ruble fra Strasbourg blev desværre syg, så projektet måtte 
udsættes. Hun ankom dog i september 1926 og blev indlogeret hos en 
militærlæge. Med hende opgav man princippet med, at der kun måtte 
gives undervisning til Alliance françaises medlemmer. Mademoiselle 
Ruble havde elever af begge køn og både medlemmer og ikke-medlem- 
mer. Hun forlod byen igen den 1. juni 1927.

Til slut i ovennævnte interview nævner Kraft, at foreningen får et 
tilskud på 200 kr. om året fra Katedralskolen25

(...) som undervisningsministeriet har sat skolen i stand til at yde, fordi 
ministeriet anser det for ønskeligt at bevare de ældste elevers adgang til uden 
at være medlemmer at overvære foredragene, idet dette skønnes at være en 
værdifuld støtte for den efter undervisningsplanen sparsomme undervisning 
i fransk.

Ifølge protokollen 9. september 1919 blev dette tilskud opnået på bag
grund af en opfordring fra Kraft til rektor Olsen om at søge ministeriet 
om et sådant tilskud.26 Beløbet var helt vitalt for foreningen, som havde 
et betragteligt underskud på daværende tidspunkt.

Her kan det måske være på sin plads kort at se på fransks stilling i 
skolen. Fransk var allerede blevet indført som skolefag i 1809 med loven 
om det lærde skolevæsen, som gjorde fransk obligatorisk i latinskolerne. 
Med den Hall’ske skoleordning i 1870 blev fransk til hovedsprog næst 
efter latin for alle studenter. Denne fremtrædende stilling kan have haft 
noget med Slesvigkrigene at gøre, efter 1864 var revanchismen tydelig 
også i kulturlivet. Frankrigs nederlag til Tyskland i 1870-71 gjorde et 
opgør med Tyskland utopisk, så de officielle argumenter var de vel
kendte: fransk har ry som universelt videnskabeligt sprog, fransk er ka
rakteriseret ved »fasthed, klarhed, korrekthed«, takket være L’Académie 
françaises indsats. I de to sidste af gymnasiets seks klasser blev eleverne 
delt i to linier, den sproglig-historiske og den matematisk naturviden
skabelige. De sproglige skulle aflægge en skriftlig prøve i fransk (over
sættelse), og på begge linier talte eksamenskarakteren i fransk dobbelt. 
De studerende opnåede høj læsefærdighed, men deres mundtlige sprog
færdighed var elendig.

Ved loven af 1903 blev latinskolen erstattet af en fireårig mellemskole 
(hvor man kunne have fransk det sidste år) og et treårigt gymnasium 
for både drenge og piger med tre linier: en klassisk-sproglig, som var
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resten af den tidligere latinskole, en nysproglig og en matematisk-na- 
turvidenskabelig. Loven var et svar på den økonomiske og industrielle 
udvikling og voksende internationalt samkvem, som krævede, at mange 
flere fik adgang til uddannelse. Undervisningen i de europæiske nutids
sprog (engelsk, tysk og fransk) blev øget betydeligt, men fransk mistede 
terræn. Mens faget fra 1882 og frem havde 18 ugetimer, fik det efter 
1903 kun tildelt 12 ugetimer i det treårige forløb, det mistede altså en 
tredjedel af sine timer og den skriftlige prøve.

Krafts opfattelse af det sparsomme timetal skal ses i lyset af dette fald i 
timetal i forbindelse med 1903-reformen. Det blev først øget igen midt 
i 1950’erne. Ved 1953-loven blev fransk begunstiget med timetallet 
5-5-4, dvs. 14 ugetimer. Den skriftlige prøve blev først genindført som 
mulighed med 1987-reformen (virkning fra 1988), hvor valggymnasiet 
blev indført. Siden 1993 har fransk desuden været tilvalgsfag på linje 
med tysk fra folkeskolens 7. klasse, i hvert fald når man lige har en lærer 
til det! Og man har derfor i gymnasiet kunnet læse fransk på fortsæt
terniveau. Ironisk nok falder dette sammen med en svindende interesse 
for Alliance françaises aktiviteter. Efter den seneste reform med dens 
studieretninger står fransk på linie med andre fremmedsprog bortset fra 
engelsk meget svagt i det danske uddannelsessystem.

I dag vil man nok trække på smilebåndet af Krafts opfattelse af si
tuationen. Formålet med franskundervisningen blev beskrevet som god 
læsefærdighed og god udtale, det gjaldt fra 1910 til 1965. Tidligere var 
man god til at læse og skrive fransk, men hverken til at udtale eller sam
tale. I forhold til både tidligere og samtidige målbeskrivelser sætter Kraft 
en høj standard. Det kunne man vel også med tanke på argumentet om 
det voksende internationale samkvem have ventet af formålsparagraffen 
for faget i gymnasiet. Ideen om at opnå »kommunikativ kompetence« 
vinder dog først for alvor indpas i sidste del af 1900-tallet.

Fagets indholdsbeskrivelse, som omfatter såvel finkultur som det bre
dere kulturbegreb, historie, kultur og folkeliv, er til gengæld forbavsende 
moderne. Den svarer, måske med et lidt andet ordvalg, og en udvidelse 
til at omfatte kultur i de frankofone områder, til beskrivelserne i dag.

Formålet med elevernes deltagelse i foredragsaftenerne har dog ikke 
ændret sig fra dengang til nu. Alliance française ser det, trods udviklin
gen i de elektroniske medier, fortsat som en opgave at give mulighed for 
at høre autentisk fransk og møde fransk kultur i det personlige møde 
med en frankofon person eller gruppe. Det formår dog ikke at tiltrække 
mange gymnasieelever i dagens Danmark.
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Som nævnt i indledningen virkede Alliance française blandt andet 
ved at fordele franske bøger som præmier til skoleelever, der havde ud
mærket sig ved særlig dygtighed i fransk. Indtil 1927 var det skolen, der 
overrakte bogen til eleven, men dette ændredes efter forslag fra Kraft i 
maj 1926 - ud fra ønsket om på en gang at understrege disse opmun
tringspræmiers moralske værdi og i så høj grad som muligt at bruge 
dem som propaganda,27 således at han i januar 1927 for første gang som 
formand for Alliance française kunne overrække en præmiebog til en 
elev på Viborg Katedralskole.

Et par af navnene i rækken er interessante. I 1928 var det den senere 
lektor i fransk ved Viborg Katedralskole og mangeårigt medlem af Alli
ance françaises bestyrelse frk. Ellen Billetoft, datter af inspektør Billetoft, 
Krabbesholm, Skive, der fik bogpræmien til den dygtigste elev i fransk. 
I februar 1929 var den dygtige elev, som Hans Albrechtsen overrakte le 
Dictionnaire de Larousse, en ung mand på 22 med en særlig historie. Det 
var den senere minister i befrielsesregeringen Frode Jakobsen, som først 
efter at have været ude at tjene i seks år i landbruget med kaution fra folk 
i sit hjemsogn 18 år gammel kom i 4. mellem på Viborg Katedralskole. 
Her blev han student i 1929 og gjorde sig altså også bemærket i fransk.

Årene efter Kraft en kamp for eksistensen

Rudolph Kraft gik af som formand i maj 1927, da han efter egen an
søgning var blevet forflyttet til København. Selv efter sin flytning til 
København, hvor han i øvrigt igen efter nogle år blev indvalgt i bestyrel
sen og blev 2. viceformand, forblev han medlem af foreningen i Viborg, 
fulgte levende med i foreningens liv, blev spurgt til råds og tøvede ikke 
med at vej- eller måske snarere retlede sine efterfølgere. Han blev altid 
inviteret til særlige arrangementer som f. eks. jubilæer og deltog i flere af 
disse arrangementer. På et tidspunkt, formentlig i midten af 1940’erne, 
blev han udnævnt til foreningens første æresmedlem.28

Tiden efter Kraft blev præget af en række formandsskift og de van
skelige tider i 1930’erne. Krafts umiddelbare afløser var lektor Hans 
Albrechtsen, som blev valgt ved en ekstraordinær generalforsamling den 
27. maj 1927. Han var ellers trådt ud af bestyrelsen den 8. februar ved 
den ordinære generalforsamling på grund af tidnød, men måtte nu træde 
til igen. Han kom således til at forestå foreningens 10 års-jubilæum, som 
fejlagtigt blev holdt den 13. oktober 1928. I marts det følgende år stod
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formandsvalg igen på programmet. Man fandt ingen, men besluttede at 
afholde en ekstraordinær generalforsamling, når en egnet kunne vælges. 
Det skete den 18. oktober 1929, hvor oberst Ivan Carstensen blev valgt 
til formand, idet han dog betingede sig en udvidelse af bestyrelsen med 
fru stiftamtmandinde Trolle Friis og fru civildommer Tolderlund.29

Ved det følgende møde den 20. februar 1930, hvor M.R. Jouanne, 
conservateur des Archives departementales de l’Orne, holdt foredrag 
med lysbilleder om »Mont St. Michel, dens fortid og dens legender«, 
var salen på Hotel Preisler fyldt til sidste plads. Her holdtes også den 
ordinære generalforsamling, hvor foreningens mangeårige næstformand 
kaptajn Bodenhoff trak sig tilbage. Nyvalgte blev fruerne stiftamtmand
inde Trolle Friis og civildommer Tolderlund i stedet for kaptajn Boden
hoff og vinhandler Poul Christensen, der begge forlod byen, Bodenhoff 
fordi han blev udnævnt til adjudant hos kongen. Det var første gang, 
der indvalgtes kvinder i bestyrelsen. Da stiftamtmandinde Trolle Friis 
i 1931 forlod byen, indtrådte det senere æresmedlem fru forstkandidat 
Irina Sick i bestyrelsen. Hun blev 15. november 1955 hædret med de 
akademiske palmer, les palmes lauréats, for sin mangeårige indsats for 
Alliance française i Viborg.

Oberst Carstensen synes ikke at have været udelt begejstret for den 
ære, der blev ham til del. I et brev til Rudolph Kraft 24. oktober 1929 
skriver han:

Det er ikke med min gode vilje, jeg overtog formandspladsen, men narmest 
for at se, om Deres barn kan reddes eller må dødsdømmes.

Tilslutningen til møderne har varet slet c. 8-10. Medlemstallet er gået 
ned til c. 60 og kassen er tom. Jeg håber pa, der er virkelig jordbundfor en 
A.F. i Viborg.

Har kun lovet at forsøge i vinter. Går det ikke bedre med tilslutning til 
møderne, foreslår jeg ophavelse af foreningen.

Formuleringen »deres barn« skyldes Kraft selv, som ifølge sin årsrapport 
i sin afskedstale den 5. maj 1927 sagde:

Idet han tog afsked med medlemmerne, udtrykte han beklagelse over i nar 
fremtid at matte forlade formandskabet for sin kåre Alliance française i 
Viborg, så at sige hans barn.^

Referatet fortsætter: 
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Präsidenten takkede medlemmerne for deres interesse for Alliancen og bad 
dem indtrængende om at styrke den og forblive trofaste omkring de kom
mende bestyrelser.51

Han takkedes varmt for sit arbejde af kaptajn Bodenhoff, som talte på 
bestyrelsens og alle medlemmers vegne, og modtog en sølvskål, som blev 
overrakt af foreningens ældste medlem, Mlle Anna Clement.

Det gik klart tilbage både med hensyn til medlemstal og med hensyn 
til antallet af arrangementer pr. sæson i de følgende år. Det krævede 
handling. Ifølge årsberetning for 1930 faldt medlemstallet i 1930 fra 
78 til 60, derefter faldt det i 1931 til 58 og i 1932 til 52, hvortil kom 
henholdsvis 58 og 67 ekstraordinære medlemmer. Disse ekstraordinære 
medlemmer var resultatet af et af de initiativer, som Carstensen tog for 
at bringe foreningen flot. Fra begyndelsen af sæsonen 1930-31 trådte et 
nyt arrangement nemlig i kraft, idet Katedralskolens elever nu kunne 
optages som ekstraordinære medlemmer for et kontingent på 2 kr. for 
skoleåret.

Også mødefrekvensen var faldende. Mens man i Krafts formands
periode normalt havde 6 foredrag pr. sæson, faldt dette i de følgende 
sæsoner til 5 og dernæst 4 og helt ned til 3. Alligevel var fremmødet 
et problem. Det var formentlig et udslag af disse problemer, at man 
på denne tid skiftede stil. Fra marts 1930 begyndte man at skrive ud 
for traktementet bagefter, collation ordinaire, kaffe/the complet, 1,15 
kr/1,10 kr. incl. skat og betjening: »On parle danois«, Der tales dansk.

Allerede så langt tilbage som i 1926, dvs. også i Krafts formandspe
riode, havde man søgt at hverve nye medlemmer ved for en pris af blot 
en krone at åbne for gæster i selskab med et medlem. På kortet med ind
bydelse til foreningens 75. foredrag den 20. februar 1931, som er i stort 
format med overskriften ‘La 75ième conférence’, er der blevet plads til 
følgende tekst:

Da bestyrelsen stærkt ønsker at forøge antallet af medlemmer, har den helt 
undtagelsesvist besluttet at tillade adgang for ikke-medlemmer, som imid
lertid ma introduceres af et medlem. Henvendelse til bestyrelsen ved ind
gangen tilsalen.51

Denne fremgangsmåde forklarer måske usikre indførsler i medlemsli
sten, tilføjelser med håndskrift, hvoraf en del senere slettes.

Også andre markedsføringsstrategier har været taget i anvendelse. På
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Peter Skovgaard, premierløjtnant, or
nitolog, formandfor Alliance française 
Viborg 1937-49. Foto i Lokalhistorisk 
Arkiv for Viborg Kommune.

kortet for 50. foredrag 15. november 1926 omtales »vores Bibliothèque 
circulante, som man kan deltage i for kun 1 kr. pr. måned.« Læsekredsen 
kostede således uændret 12 kr. pr. år, mens der var tale om en reel ned
sættelse af kontingentet for par, da bestyrelsen i 1926 gav sig og nedsatte 
kontingentet for et gift par fra 18 kr. til kun 12 kr.

Perioden omkring 1932 var kritisk. Lektor Sixhøj skrev i et brev til 
Kraft 26. september 1932,33 at medlemstallet vist kun er godt 40 (det er, 
som det fremgår ovenfor, for lavt sat), og at den seneste formand oberst 
Carstensen og fru Tolderlund begge forlader byen og dermed forenin
gens bestyrelse, men at det er lykkedes at overtale justitsråd Tegner til at 
blive formand, foreløbigt på prøve et årstid.

Oberst Carstensen afløstes i 1933 endeligt af justitssekretær Georg 
Emil Tegner som formand, og denne igen i 1937 af ornitolog Peter 
Skovgaard. Skovgaard blev valgt ved en ekstraordinær generalforsam
ling, Forud for dette var gået en ordinær generalforsamling den 22. ja
nuar, hvor indbydelseskortet slutter: »Les membres sont priés instamment 
d'assister«, Vi beder indtrængende medlemmerne om at møde op. Det 
samme gør sig gældende på kortet med indkaldelse til den ekstraordi
nære generalforsamling. Her er pkt. 3 på dagsordenen : »Délibération 
sur l'existence continuée de I Alliance«, Diskussion af Alliancens fortsatte 
eksistens. Medlem af bestyrelsen Irina Sick skrev allerede 26. septem
ber 1936 til Monsieur Kraft »Malheureusement notre pauvre Alliance est 
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presque à l’agonie«, Desværre ligger vores stakkels Alliance så at sige for 
døden.

De vanskeligheder, der var tale om, afspejles i en lille sag om en bog
pakke, som Kraft havde sendt til Alliance française i januar 1936. Da 
han ikke hørte noget til bøgernes videre skæbne, forfulgte han sagen, 
dels ved henvendelse til Statsbanerne, som kunne oplyse, at pakken var 
afleveret i Vestre Landsret, dels gennem personlige kontakter. Retspræsi- 
dent J. Hørring, mangeårigt medlem af Alliance française, kunne således 
i et brev dateret 5. februar 1937 oplyse, at bøgerne endnu beroede hos 
formanden. Denne syntes helt at have opgivet ævred. En af bøgerne var 
tiltænkt den dygtigste elev i fransk på Viborg Katedralskole, men Tegner 
skulle have udtalt, at »ingen pa skolen interesserede sig for fransk, ogat han 
nu også selv havde tabtal interesse forsagen.« Derpå henvendte Kraft sig til 
medlem af bestyrelsen fru landsdommer Veldbæk, som fik sagerne bragt 
på plads: et eksemplar af bogen Le Danemark blev afleveret til udde
ling som bogpræmie på Katedralskolen, et andet afleveret til den franske 
samling på Centralbiblioteket, og nogle illustrerede blade kom også til 
rette vedkommende. Fru Veldbæk, som var foreningens bibliotekar, fik i 
1938 tildelt det franske udenrigsministeriums bronzemedalje.

Da Peter Skovgaard trådte til, var det med andre ord i yderste øjeblik, 
hvis foreningen skulle overleve. Men der var tale om mere end blot at 
føre foreningen videre. Et brev fra Peter Skovgaard til Rudolph Kraft 
dateret 25. november 1939 bestyrker en formodning om, at forenin
gen var gået op i sømmene. Skovgaard havde simpelthen måttet forsøge 
at rekonstruere foreningens historie for årene efter Carstensens afgang. 
Anledningen til den indsats var blandt andet en forespørgsel fra Kraft 
vedrørende møde nr. 100. Nummereringen var gået i glemme, så Skov
gaard havde måttet rekonstruere møderækken og kunne konstatere, at 
møde nummer 100 var det første møde i sæsonen 1939-40 og dermed 
netop afholdt uden den store opmærksomhed. Der var ellers tradition 
for, at der blev gjort noget særligt ud af »jubilæumstal« i møderækken.

Skovgaard redegør mere udførligt for foreningens tilstand og sine 
forsøg på at rekonstruere foreningens historie. Han omtaler således en 
»korrespondancebog«, som brat stoppede 25. februari932, og nævner 
samtidig forhandlingsprotokollen, som slap lige så brat 23. februari 932. 
Sidstnævnte blev genoptaget 3. januar 1939, efter at den var blevet fon
det hos sekretæren. Scrapbogen stoppede ved et referat af et møde i 
november 1930, men, skriver han til Kraft, »takket vare Deres sat ind- 
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bydelseskort og en del fund i arkivet er hertil føjet et vist materiale«. Man 
bemærker dog, at kortene ikke som i et vist omfang tidligere omtaler, 
hvem der er valgt, og hvorledes bestyrelsen har konstitueret sig i disse 
år i 1930’erne. Man kan således hente langt færre oplysninger fra disse 
kort, end det havde været sædvanen.34

Skovgaards store arbejde for at rekonstruere foreningens historie 
1932-37 til trods, så møder man vanskeligheder af samme art for den
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Hotel

Alliance française.

Generalforsamling indvarsles til 26. Januar 
Phønix.

Kl. 1900 paa ]

Dagsorden: Beretning.
Regnskabsaflæggelse.
Bestyrelsesvalg.
Evt.

Medlemmerne bedes møde præcis af Hensyn til' efterfølgende

KONCERT Kl. 2O00

ved
Mlle Ginette Doye n .

P r o g r a m :
I Les petits Moulins à vent COUPERIN

La bavolet flottant
Gavotte J. P. RAMEA1
Le coucou DAQUIN

II Etude de concert PIERNE
Scherzo valse CHABRIER
Etude en forme de valse ST. SAÉNS

III 6ème Nocturne FAURE
Prelude et.Toccata DEBUSSY
Gaspard de la Nuit RAVEL
Ondine, Le Gibet, Scarvo

*******

Je me permets d'insister sur l'extrême intérêt que presente ce 
concert, étant donné les qualités exceptionnelles d'exe'cutante qui 
sont celles de Mlle Doyen, et la classe internationale de cette 
artiste.

Efter Koncerten fælles Kaffebord å 2,00 Kr.

Denne Indbydelse gælder som carte d'entree.
P. B. V.

P. Skovgaard.

Formand Peter Skovgaards indbydelse til Alliance française Viborgs generalforsam
ling 26. januar 1949 med efterfølgende koncert. Alliance française Viborgs arkiv i 
Landsarkivet for Nørrejylland.
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følgende periode. Foreningens protokol er ikke ført fra 1939 til 1949. 
Der findes dog bevaret en del korrespondance fra perioden.

Det var imidlertid heller ikke nogen nem periode at blive formand 
i. I et brev 22. marts 1938 til Kraft havde Peter Skovgaard omtalt, at 
man i fjor havde »opløsning« på programmet, men overlevede takket 
være samarbejde med naboforeningerne i Randers og Århus og »le Tri
colore« (en udbryderforening fra Alliance française i Århus). Man fik 
ingen hjælp fra Latinskolens Fond og ingen hjælp fra Alliancen i Paris, 
»og«, tilføjede han »det mærkes jo desværre at interessen for fransk er i afta
gende.«55

I det tidligere nævnte brev dateret 25. november 1939 skrev Skov
gaard også, at virksomheden var blevet holdt i gang, men at man ikke 
havde opkrævet kontingent. Man gav de møder, som lejlighed og velvil
lig hjælp bød, og man regnede med at gå i hi efter det følgende møde for 
ikke at spise alle midler op, før tiderne blev lysere for foreningens virke. 
Det skete først igen efter befrielsen i 1945.

I 1946 kunne Skovgaard så fortælle, at medlemstallet efter krigen 
var på vej op igen og nærmede sig 50. Den 13. januar 1947 blev det 
opgjort således: 48 primære medlemmer, 7 hustruer og 2 æresmedlem
mer (formentlig Rudolf Kraft og Irina Sick). Fremmødet var dog igen 
et problem. Tirsdag den 7. oktober kunne Viborg således få besøg af 
forfatteren M. Jean Louis Bory, men Skovgaard takkede nej, da der kun 
kunne forventes meget ringe fremmøde.

Franske studerende på besøg efter 2. Verdenskrig

Efter 2. Verdenskrig var der igen brug for Alliance française som andet 
end en foredragsforening. Der viser sig en stor vilje til at hjælpe be
folkningerne, og specielt børnene, i lande, der havde lidt hårdere under 
krigen end danskerne. Det ser man et udslag af, da F rankrigshjælpen 
henvendte sig til bystyret om at medvirke ved denne sag. Man foreslog 
at gøre en indsats for byen Falaise, som var blevet næsten udslettet ved 
invasionen i Normandiet, bortset fra rådhuset med en statue af Vilhelm 
Erobreren foran. Borgmesteren videresendte opfordringen til Alliance 
française, som sonderede terrænet og endte med at indstille, at en ind
samling i offentligt regi ville være det bedste, og foreslog at målrette 
hjælpen til tuberkuloseramte børn. Peter Skovgaards redegørelse for 
disse sonderinger giver et intenst billede af villigheden til at hjælpe. På
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En del af de mange franske studenter, som i efteråret 1946 besøgte Viborg-områ- 
det, fotograferet med deres værtsfolk under deres visit på Viborg Stifts Folkeblad 9. 
september 1946. I forreste række ses fem af de unge franskmand, Michel Dery de 
Raevsky, Claude Bazin, Colette Robert-Degasches, André Lefevre og Jean Duveau. 
Bagved en række »forældre«, fru kreditforeningskasserer Kjeldsen, fru P. Skovgaard, 
fru pastor Østergaard-Nielsen, fru overlæge Overgaard, fru smedemester Cramer, 
Vinkel, og ornitologen P. Skovgaard, formand for Alliance française. Drengen er 
Niels Bang, søn af læge Bang. Bagest står fru civilingeniør Venov og endnu to af 
de franske gæster, Hélène Capp og Alain de Rochefort. Viborg Stifts Folkeblad 10. 
september 1946. Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune.

samme tid foregår nemlig en norgesindsamling og en indsamling gen
nem Red Barnet til hollandske, polske, ungarske og franske børn; der 
havde netop været en anden indsamling til franske børn, og man var ved 
at starte endnu en privat indsamling til franske børn. Skovgaard indstil
lede derfor med henvisning til den lokale formand for Red Barnet, fru 
retspræsident Vest,36 at indsamlingen blev foretaget specielt på grundlag 
afhjælp til børn og unge, der var truet af tuberkulose på grund af under
ernæring, og at indsamlingen skete offentligt af byrådet i overensstem
melse med, hvordan den tilsvarende henvendelse blev udført i de andre 
byer: så kunne man uden at forvirre folk med en fornyet indsamling til 
franske børn håbe på at få noget ud af de to samtidige indsamlinger.37 
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En større praktisk rolle kom Alliance française i Viborg til at spille 
i en anden sag. I 1946 kom 500 franske studerende til Danmark på et 
fem uger langt ophold i forskellige danske familier. 20 af disse stude
rende kom til Viborg, 12 mandlige og 8 kvindelige, dog til fordeling 
så forskellige steder som Viborg, Stoholm, Vinkel, Ålestrup, Bording, 
Skive, Holstebro, Varde og Hurup i Thy. De skulle være i Danmark 20. 
august-25. september. »Franske studenter på besøg i Viborg. De skal blive 
her og fejre Kongens fødselsdag den 26. september«, skriver Viborg Stifts 
Folkeblad den 22. august.38

Det var den senere Esbjerg- og Århus-rektor Jens Ahm, dengang for
mand for Alliance française i Århus, der stod for den kæmpemæssige 
organisatoriske opgave med at fordele og administrere de studerende. 
Det var rationeringstider, men de studerende fik udleveret rationerings
kort på folkeregistret mod forevisning af pas. I forbindelse med besøget 
ansøgtes også Tobaksindustriens Rationeringsudvalg om en ration af 
tobaksvarer til de franske gæster. Ansøgningen kom dog for sent til, at 
de ville kunne få glæde af det, så Tobaksindustriens Rationeringsudvalg 
lod det i sit svar blot blive ved denne konstatering.

Jens Ahm viderebragte kort før besøget også en oplysning fra lega
tionen om, at de franske studenter regelmæssigt blev undersøgt for tu
berkulose, og efter ministerens råd havde man derfor opgivet at lade 
de studerende underkaste en lægeundersøgelse. Det burde man måske 
ikke have gjort. Den 1. september blev en mandlig studerende i Ålborg 
indlagt med tuberkulose, og den 2. september gik der bud rundt, hvor 
det blev tilrådet, at alle studenter blev undersøgt på nærmeste tuberku
losestation. Den unge mand, som blev indlagt i Ålborg, døde i øvrigt på 
hospitalet dér.

Disse mere formelle besværligheder er dog kun toppen af de praktiske 
vanskeligheder med at gennemføre et sådant besøg. Det kom frem, da 
man ønskede at gennemføre et tilsvarende besøg i 1947 (fra 1. august til 
15. september), idet man til gengæld ville søge at organisere besøg i fran
ske familier for danske studerende og lærere (fra 1. juli til 15. august). 
Fra fransk side lovede man nu, at de studerende ville have moniteurs, 
lærere, med. Det er forståeligt på baggrund af erfaringerne fra det første 
år. Formanden i Viborg var endnu ikke kommet sig over alle de besvær
ligheder, som besøget havde medført, så han undslog sig, og heller ingen 
andre i bestyrelsen i Viborg stod til tjeneste. Alt, der kunne gå galt, var 
tilsyneladende gået galt, selv om Jens Ahm havde udfoldet et ikke ube
tydeligt organisatorisk og administrativt talent ved forberedelsen. Der
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var således udarbejdet kort for hver enkelt student med værtsfamilie, 
omhyggelige rejseplaner etc., men de franske studenter havde været som 
en sæk lopper at holde styr på.

Da Peter Skovgaard blev presset, gav han i et brev til sekretæren i 
København en malende beskrivelse af den opgave, han havde stået med i 
1946. Det havde været meget tidkrævende og givet mange ganske uven
tede ærgrelser og besværligheder. Flere, der havde tilbudt kvarter, fik 
ingen student og var utilfredse. Den omhyggelige rejseplan fra DSB var 
ikke blevet fulgt, så alle studenterne kom til Viborg med det resultat, 
at de blev stærkt forsinkede, at værterne måtte hente dem i bil, eller at 
der måtte findes overnatning i Viborg, da de først kunne komme videre 
med tog næste dag. Og alle værterne måtte kontaktes pr. telefon for at få 
aftaler om ændringerne i stand. Nogle studenter havde uden videre byt
tet kvarterbilletter, så værterne fik studenter af en helt anden aldersklasse 
eller med andre interesser, end de ventede. Ikke alle de studerende var 
tilfredse med at komme dér, hvor de kom, og nogle rejste fra kvarteret 
uden at meddele det til Skovgaard. Endelig havde de alle i Frankrig fået 
det indtryk, at de skulle ende i København til store fester i anledning af 
kongens fødselsdag den 26. september. De fleste kom også til Køben
havn, men det gav værterne uventede udgifter, og det gav Skovgaard en 
uendelighed af skriveri for at få returrejsen ordnet fra København og for 
at få sendt breve til alle, for at han kunne få en adresse, hvor de stude
rende kunne modtage brev fra ham, når afrejsen var bestemt.

Nye kræfter tager over

I 1949 lykkedes det endelig Peter Skovgaard at blive afløst. På et kort 
til Skovgaard 5. februar 1948 om problemer med udveksling af gæster 
au pair på grund af rationerings- og valutavanskeligheder revser Kraft 
»sit barn«:

Min tak gælder også de livstegn, De afog til sender mig om dervær. AF’s liv 
og virken; det skulle glæde mig, om de snart blev franske, men det kræver 
måske en ændring i bestyrelsens sammensætning, hvilket jo selvfølgelig kræ
ver takt og en gunstig lejlighed.^

Udskiftningen kom også til at omfatte formanden, og foreningen fik 
nu som så mange andre steder i landet sin base på det lokale gymna- 
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Asger Ussing-Jepsen, cand.mag., ad
junkt, formand for Alliance française 
Viborg 1949-55- Foto i Lokalhistorisk 
Arkiv for Viborg Kommune.

sium, Viborg Katedralskole. Den 9. februar 1949 konstitueredes en 
ny bestyrelse med adjunkt Ussing-Jepsen som formand, frk. Billetoft 
næstformand, hr. Jarly kasserer og hr. Paulsen bibliotekar, ud over disse 
talte bestyrelsen også en frk. Eyland. I 1951-52 var kun et ud af fem be
styrelsesmedlemmer ikke ansat på Katedralskolen, foreningens kasserer, 
guldsmed Jarly, de øvrige var formanden Asger Ussing-Jepsen, Ellen 
Billetoft, Ingeborg Høgstedt og Henning Paulsen.

Ingeborg Høgstedt, cand. mag, 
adjunkt, senere lektor, koncertsanger
inde, formandfor Alliance française 
Viborg 1955-74. Foto i Lokalhistorisk 
Arkiv for Viborg Kommune.
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Mogens Lundsgaard, larer, formand 
for Alliance française Viborg 1988- 
92. Foto i Lokalhistorisk Arkiv for 
Viborg Kommune.

Det var imidlertid en forening på lavt blus. Til generalforsamlingerne 
i 1950, 1951 og 1952 mødte kun bestyrelsen. Til de efterfølgende fore
drag mødte også et antal gymnasieelever, men det oplyses ikke hvor 
mange. Det står i skærende kontrast hertil, at Ussing-Jepsen i et inter
view udtaler, at interessen for fransk sprog og kultur er steget stærkt.40 
Som årsag nævner han den øgede turisme og det forhold, at Frankrig 
stiller sig så positivt til tanken om et føderalt Europa.

Det ringe fremmøde gjorde det problematisk at hente mere fremtræ
dende foredragsholdere til Viborg. Derfor tog 31 af Alliancens medlem-
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Edel Nielsen, overlærer, formand for 
Alliance française Viborg 1994-2002. 
Foto i privateje.

mer i maj 1950 rutebilen til Randers for at høre den kendte forfatter 
André Maurois i Alliance française der.

Samme år hjalp Alliancen Turistforeningen med indkvartering af 28 
franske studenter, der skulle optræde i byen som led i Børnehjælpsda- 
gens arrangementer.

I 1955 tog Ingeborg Høgstedt over som formand efter Ussing-Jepsen. 
Hun var også koncertsangerinde, og det blev en årrække, hvor musikar-

Michèle Lamothe Nielsen, cand. 
scient.pol., kommunikationsrådgiver, 
formandfor Alliance française Viborg 
2002-07.
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Inge Degn, tidligere universitetslektor, 
dr.phil., formandfor Alliance française 
Viborg siden 2007. Foto i privateje.

rangementer i høj grad spillede en rolle. Hun stod imidlertid med samme 
problem som sine forgængere, for ringe fremmøde. Det førte til, at for
eningen slumrede ca. et år, 1964-65. Efter et års hvil genopstod Alliancen 
ved en reception i Rektorboligen den 9. december 1965, og den ople
vede herefter en blomstringsperiode med velbesøgte arrangementer, som 
ud over foredrag også bestod af adskillige musikarrangementer og også 
filmaftener og teaterforestillinger. Der kom her også tre gymnasieelever i 
bestyrelsen. De gamle problemer med manglende fremmøde meldte sig 
imidlertid efter nogle år igen, og i 1974 opgav Ingeborg Høgstedt, knapt 
70 år gammel; sidste indførsel i protokollen er 12. marts 1974. Kassen 
blev opgjort den 16. november 1974, der var et underskud på 618,59 
kr. Foreningens sparekassebog blev ophævet den 28. november, og den 
endelige opgørelse viste herefter et underskud på 529,08 kr., revideret 6. 
maj 1975. Hvordan dette underskud blev dækket, fremgår ikke.

Denne gang genopstod foreningen først i 1988, nu med Mogens 
Lundsgaard, menigt medlem siden 1950, som formand. Ved gen
starten blev der udarbejdet helt nye vedtægter af landsdommer Peter 
Deleuran. Disse blev dog ændret allerede i 2000 efter henstilling fra 
Alliance française i København, som ønskede ensartede vedtægter for 
organisationens sektioner.41 Ved bearbejdelsen af det franske forlæg bi
stod advokat Laurids Gregersen foreningen. Lundsgaard blev i 1991 
afløst af Kirsten Deleuran, som på grund af sygdom måtte træde tilbage 
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i 1994, hvor hun blev afløst af den hidtidige næstformand, overlærer 
ved Viborg Realskole Edel Nielsen. Hun røgtede hvervet frem til 2002, 
hvor Michèle Lamothe Nielsen tog over. Da hun i 2007 flyttede til Fyn, 
trådte den nuværende formand, Inge Degn, til.

Alliance française Viborgs udvikling gennem årene

Ser man på foreningens udvikling gennem årene, kan man konstatere, 
at den i en første periode frem til begyndelsen af 1930’erne var præget af 
officerer, hvilket kan forklares med, dels at Viborg var garnisonsby, dels 
at officerer som nævnt frem til 1939 som led i deres uddannelse gjorde 
tjeneste i den franske hær. Der var dog også repræsentanter for andre 
institutioner, Statsbanerne, Landsarkivet eller Katedralskolen, og for er
hvervslivet: 11924 indvalgtes grosserer Holger Larsen. 11927 nyvalgtes i 
stedet for lektor Albrechtsen, der ikke ønskede genvalg, vinhandler Poul 
Christensen, der i egenskab af flerårig sekretær ved det danske konsulat 
i Bordeaux var godt inde i franske forhold.42 Senere var igennem en lang 
årrække guldsmed Jarly ene om at repræsentere byens erhvervsliv i be
styrelsen, senere igen urgrosserer Thoft Nielsen. Der var således tale om 
en bred samfundsmæssig repræsentation. I begyndelsen af 1930’erne 
åbnedes der som nævnt for kvinders deltagelse i bestyrelsen.

Fra omkring 1950 blev bestyrelsen som tidligere nævnt domineret 
af gymnasielærere og Alliancen levede vel ret beset som en gymnasie- 
forening. Møderne var overvejende dårligt besøgte, og selv om fransk 
var obligatorisk for alle elever i gymnasiet og et stort fag timemæssigt, 
så afspejledes dette ikke som i foreningens start i et stort fremmøde af 
gymnasiaster, bortset fra en periode i 1960’erne, hvor Sartre, Camus 
og fransk film formåede at trække fulde huse. Også fransk teater var en 
publikumsmagnet, når det var på programmet.

Man kommer dog ikke uden om, at manglende fremmøde var et til
bagevendende problem for foreningen. Dette kan undre, når man tager 
fransks position i 1960’erne og 1970’erne i betragtning. Fransk var som 
nævnt obligatorisk på alle tre linier i gymnasiet, hvad enten man var 
nysproglig, gammelsproglig eller matematiker: Derfor skulle der bruges 
mange gymnasielærere i fransk, som blev et meget stort fag på univer
siteterne, faktisk det største af alle på landets humanistiske fakulteter, 
med op mod 2.000 indskrevne studerende på Københavns Universitet 
alene.43 Selv husker jeg møderne i Alliance française i Kolding i midten
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Eksempler på foredrag

Les Enchantements de ïlle de Beauté, la Corse, Le Comte de Croze 5. 
oktober 1920.
L Impératrice Joséphine, Madame Latour 2. november 1920.
L "Art d'être heureux, André Soriac 3. december 1920.
Récitation dramatique (Claudel, Rostand etc.), Mlle Evelyn Heepe 18. 
januar 1921.
Paris pendant la guerre, M. René Benjamin 26. februar 1921.
La Vie des pêcheurs dislande, den katolske præst i Randers Le Père Que- 
len 3. april 1921.

Comment la France voit l'étranger, M. André Lichtenberger 16. januar 
1930.
Le Mont Saint-Michel, son passé et ses légendes, M. R. Jouanne 20. fe
bruar 1930.
La Légion étrangère, oberstløjtnant Berg 22. marts 1930.
Les Scandinaves à Byzance au Moyen-Age, professor Charles Diehl 26. 
november 1930.
Le Maréchal Bugeaud, M. Dubreton 11. december 1930.

Image de la France à travers les écrivains de la Résistance, Jean Auba 29. 
januar 1946.
Organisation de la Résistance française, general Pierre Guillain de 
Benouville 1. marts 1946.
La Vérité sur les camps d'extermination, M. Goldstein 19. april 1946.
J. P. Jacobsen et la France, professor i nordiske sprog ved Sorbonne M. A. 
Jolivet 25. november 1946.

Georges Brassens, Poète, M. Demarigny 27. oktober 1966.
Dans les Coulisses de la mode, moderedaktør Monique Fiolle 8. november 
1966.
Ascenseur pour l'Echafaud, fransk spillefilm (Louis Malle med Jeanne 
Moreau) 29. november 1966.
La Vie quotidienne en France sous Louis XIV, M. Mongrédien 3. februar 
1997.
De l'Avant-Garde à la Nouvelle-Vague, Charles Ford 14. marts 1967.
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Marius et Jeanette, film og foredrag, Lars Egelund 12. september 2000. 
Yves Montand, sa vie et musique, Nathalie Boisdet 11. oktober 2000. 
Les Misérables, enmandsteater ved Eric Eychenne 16. november 2000. 
Les guerres Napoléon et leurs ejfets sur le Danemark, Jean-Pierre Mabire 
9. januar 2001.
Mont blanc, en turistmagnet, Lars Lihme 13. februar 2001.
Cognac, son histoire et terroir, Jean-Charles Hirondel21. marts 2001. 
Les parfums de Christian Dior, Gitte Skouenborg Lasnier 25. april 
2001.

Lyon kører man da forbi, Inge Degn 11. september 2007.
La Réunion, Kim Boje 24. oktober 2007.
Atelier chansons, Jean-Pierre Réginal 13. november 2007.
Les secrets du grand chocolat, Stéphane Kugler Nielsen 5. december
2007.
Soirée film et conférence sur le Cameroun, Valérie Drake 16. januar
2008.
Jaques Brel, Andrée Bouteloup-Kofoed 20. februar 2008.
Un an de production littéraire, Geneviève Munck 11. marts 2008. 
Entretien avec l'écrivain Tanguy Viel, Valérie Drake 17. april2008.

af 1960’erne som kedelige og sprogligt krævende. Foreningens raison 
d'etre var, at her talte man fransk - om hvad som helst. Repertoiret var 
i høj grad bestemt fra centralt hold, selv om lokalt initiativ og gemyt 
naturligvis også kunne spille ind, som under Ingeborg Høgstedts ledelse 
i Viborg, hvor der var mange musikarrangementer.

Da foreningen i Viborg genopstod, var det med dynamiske kræfter 
uden for gymnasieskolen, og foreningen overlever nu trods fagets deroute 
- som det har til fælles med de øvrige fremmedsprog - både på ungdoms
uddannelserne og på de videregående uddannelser. I dag er fransk på 
landsplan kun en succes på VUC, hvor aldersprofilen er noget højere end 
i gymnasiet. Aldersprofilen i Alliance française ligner den, som faget har 
på VUC, men det skyldes også, at foreningsliv og foreningsarbejde gene
relt øver tiltrækning på et lidt ældre segment. Interessen for Frankrig, i 
hvert fald for at rejse i Frankrig, er stor. Det er ikke mere et »must«, at alt 
i Alliance française skal foregå på fransk. I dag vægtes emner og indhold 
således, at visse emner behandles på dansk, samtidig med at foreningen er 
sig bevidst, at den skal give mulighed for også at vedligeholde og udvikle
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franskkundskaber. En del af denne opgave har en selvstændig forening 
med en vis tilknytning til Alliance française i Viborg påtaget sig ved at 
udbyde et kursus i fransk konversation.

Repertoiret igennem årene

Perioden efter 1. Verdenskrig var naturligt nok præget af emner med 
relation til krigen, som eksempelvis general Tanants fortællinger om 
hændelser under krigen (1922), se den følgende liste,44 og på samme 
måde spillede emner med relation til 2. Verdenskrig en rolle for årene 
efter 1945. Men emnerne for foredrag er mangfoldige og til en vis grad 
bestemt af, hvad man kan få. Der er evige vindere som Ludvig den 14., 
Napoleon, Marie Antoinette, Paris, Bretagne, Mont Saint-Michel og 
Corsica. I perioder ser det næsten ud, som om emnet var underordnet, 
blot foredraget var på fransk. Der var således eksempler på foredrag om 
Byzans, Grønland og Moskva.45

Arrangementerne er dog ikke nødvendigvis foredrag, men kan være 
en musik- eller recitationsaften, evt. en film- eller teateraften. Forenin
gens åbningsaften var som nævnt med recitation af Evelyn Heepe, og i 
de følgende år optrådte fru Kraft jævnligt alene eller sammen med andre 
med musik og sang.

Aftenerne afsluttedes i de første årtier med dans, dette ses der i øv
rigt eksempler på helt op i Ussing-Jepsens formandsperiode i 1950’erne. 
Særlig privilegeret var foreningen i 1920’erne, mens premierløjtnant 
P.B. Erichsen var medlem af bestyrelsen. 9. regiments frivillige orkester, 
som han var leder af, leverede musik til en del af foredragene og spillede 
efter foredragene op til dans. I marts 1926 refereres det således, at der 
var dans til tonerne af premierløjtnant Erichsens fortræffelige orkester 
(dans: Mironton, mironton, mirontaine).

Centrum — periferi

Peter Skovgaard beklagede sig i et brev til Kraft i februar 1939 over, at 
man i provinsen ikke hørte noget til prominente foredragsholdere, som 
kom til København.46 De var lidt brøstholdne over det i bestyrelsen. 
Man havde ventet M. Duhamel, havde håbet at kunne slutte med et 
rigtigt fransk foredrag, men det udeblev.
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Det var ikke et nyt problem. Af et brev fra kontorchef Oscar-Hjalmar 
Clementsen i København til Albrechtsen i juli 1928 fremgik det, at to af 
seks talere (Maurice Dekobra og Maurice Maurois) kun ville besøge Kø
benhavn, for en syvende (M. Georges Duhamel) findes ingen angivelse. 
Af en brevveksling med søsterforeningen i Århus i 1931 fremgår det, at 
M. Martin du Gard, den berømte forfatter til blandt andet Les Thibault, 
ikke ville tale uden for København. I 1934 meddelte Alliance française i 
København,47 at ingen af foredragsholderne i oktober, november og de
cember ville komme til provinsen, de ønskede kun at tale i København. 
I april 1935 kom André Maurois til landet, men også han ville kun tale 
i København.

Senere i foreningens historie ser man en tilsvarende mangel på mere 
celebre personligheder i Viborg-foreningen, men her er baggrunden 
nok en anden, selv om der er eksempler på, at det skyldes udefrakom
mende omstændigheder. I 1949 kom Maurice Schumann til Køben
havn. Han skulle have talt i Viborg den 24. oktober, og et af de fore
slåede emner var »Inquiétudes et Espérances de l’Europe«, et andet 
»Entretien avec Gandhi«. Han talte i Randers den 10. oktober, men 
kom ikke til Viborg. Her er grunden ikke angivet, mens viceborgme-

Tilhørere ved Valérie Drakes fordrag og filmforevisning om Cameroun 16. januar 
2008. Foto Inge Degn.
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ster i Paris Jean Marins afbud til onsdag den 27. april karakteriseres 
som umotiveret. Om M. André Maurois, som man ventede til Viborg 
den 20. maj 1950, siges det, at han blev nødt til at forkorte sit ophold 
i Danmark. 31 medlemmer tog derfor rutebilen til Randers og hørte 
hans foredrag der.

I 1951 kom Pierre de Gaulle, borgmester i Paris og bror til Charles 
de Gaulle, til Danmark. Ud over København talte han den 2. februar i 
Århus om »Paris, tel que je le vois«. Han havde ikke tid til at besøge de 
andre komiteer i Danmark. Samme år, den 18. januar, var den senere 
præsident M. Mitterand ventet til Viborg, dog med det forbehold, at 
han kun kunne foretage sin tourné, hvis han blev frigjort fra sine mini
sterforpligtelser - her var der på forhånd stillet to afløsere. Den 2. januar 
kom så et brev, hvor det meddeltes, at M. Mitterands ministerforpligtel
ser ikke tillod ham at gennemføre den planlagte rundtur i Skandinavi
en.48 Om end man kan forstå, at noget sådant kunne indtræffe, så tegner 
der sig dog et klart hierarki i destinationerne. Alliance française i Viborg 
var formentlig ikke mere den største sektion uden for København, og i 
mellemtiden var Århus løbet med det jyske universitet.

Økonomi

Foreningen modtog igennem adskillige år en direkte økonomisk støtte 
fra moderorganisationen i Paris. Man modtog i november 1920 medde
lelse om den første bevilling, som lød på 500 francs kontant og for 100 
francs bøger. De 500 francs indbragte, da de blev modtaget i begyndel
sen af 1921, 201 kr. og 25 øre, hvoraf 200 kr. blev indbetalt til Central
biblioteket til indbinding af bøger.49 Herudover modtog foreningen i et 
par år de nævnte 200 kr. fra Viborg Katedralskole. Ud over disse støt
tebeløb, medlemskontingent og kontingent for at deltage i læsekredsen, 
»la bibliothèque circulante«, skaffede foreningen sig en mindre indtægt 
ved at bortauktionere årets blade fra læsekredsen - og i visse tilfælde 
også bøger, som var givet til biblioteket, men som var f. eks. dubletter.

For at give et indtryk af økonomien kan det nævnes, at støtten fra Paris 
i 1931 var 500 francs, og at det fremgår, at der for tre af sæsonens fore
dragsholdere, Helsey, Oulmont og Oulié50 nævnes, at honoraret var det 
sædvanlige, 1.000 francs samt hotel og rejse til næste sektion. Støtten fra 
Paris dækkede med andre ord halvdelen af honoraret til blot den ene af 
disse foredragsholdere. I 1932 ser man dog også et eksempel på et honorar 
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Restaurationslokale på Preislers Hotel i Sankt Mathiasgade, i en årrække mødested 
for Alliance française Viborg Det var især i foreningens ældre tid. Siden har mø
derne været holdt i mange lokaler rundt om i byen, på Hotel Phønix i Sankt Mathi
asgade, pa Afholdshotellet i Gravene, i Katedralskolens bibliotek, i Medborgerhuset 
i Vesterbrogade, på Palæ i Sankt Mathiasgade, i Domkirkens Sognegård. Postkort, 
dateret 20. februar 1931, foto Aage Munksgaard, i Alliance Françaises arkiv, PX 
5B1-1, i Landsarkivet for Nørrejylland.

på 60 kr. plus rejse og ophold og et andet på 300 francs, hvor foredrags
holderen selv betaler rejse og ophold. Trods disse billigere foredrag kan 
man have svært ved at forstå, at foreningen kunne løbe rundt. Bedre blev 
det ikke, da støtten fra Paris i nogle år i 1930’erne bortfaldt. Peter Skovga
ard har således noteret, at man ingen støtte fik i 1936, at kontingentet er 
6 kr. og medlemstallet ca. 47. Først i 1939 kom der på ny penge fra Paris, 
3.000 francs, men her gik man som nævnt i hi indtil bedre tider.

Økonomien så ganske god ud i 1950’erne med stigende kassebehold
ning. Man kan formode, at det skyldtes, at man i en periode stort set kun 
afholdt de møder, som blev tilbudt centralt fra moderorganisationen, og 
ikke betalte for de tilbudte foredrag. En anden forklaring kunne være, 
at så mange foredrag blev aflyst. Det ændredes der på i de kommende, i 
perioder meget aktive, år under Ingeborg Høgstedt. Da regnskabet blev
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afsluttet og sparekassebogen opgjort i 1974, var det som nævnt med et 
underskud.

Alliance française i Viborg er i dag medlem af Kulturelt Samråd og 
modtager herfra en vital støtte til enkeltarrangementer. Også fra Institut 
français i København modtages der kun støtte til enkeltarrangementer. 
Alliance française i Viborg var under Michèle Lamothe Nielsens ledel
se blandt andet initiativtager og hovedarrangør sammen med Institut 
français i København af en række projekter, hvor 4-5 danske lokalfor
eninger deltog. Takket være disse projekter fik man blandt andet en 
række unge franske forfattere til Danmark. I samme periode modtog 
foreningen og Viborg-egnens erhvervsliv også besøg af den farverige 
Orange-direktør Monique Moullé-Zetterström og den franske ambas
sadør S.E. Régis de Belenet, sidstnævnte med besøg på blandt andet 
Grundfos i Bjerringbro. Mødefrekvensen er fire arrangementer pr. halv
år, og foreningen søger at indgå i skiftende samarbejde med områdets 
øvrige kulturelle foreninger og institutioner.

Jubilæer

Foreningens 10-års-jubilæum blev afholdt den 13. oktober 1928, på 
årsdagen for det undersøgende møde og for det første franske foredrag, 
og ikke den 13. januar 1919, som var 10 årsdagen for den stiftende 
generalforsamling. På programmet var et foredrag om »Les châteaux de 
la Loire« ved konsul, handelsattaché L. Tisseau, herefter souper til 6 kr. 
incl. vin og kaffe samt dans. Scenen var sat for en festlig aften. Viborg 
Stiftstidende skrev:

En anselig forsamling, hvori foruden medlemmerne befandt sig repræsentanter 
for officersforeningen, Juridisk forening og Lægeforeningen, indfandt sig ved 
8-tiden i Hotel Preislers festlig smykkede sal. Bag talerstolen slyngede sig de 
franske og danske farver, og ned over salens bagvæg bølgede en mægtig fransk 
flagdug Den dannebrogssmykkede talerstolJlankeredes aflavrbærtræer.5x

Ved 20-års-jubilæet i 1939 var programmet: Souper kl. 19.30 på Preis
ler, derunder

taler, som lejligheden giver anledning til. Bal: De unge samles kl. 20.00 og 
vi regner med at dansen begynder kl. 21.00. Ca. kl. 21.30 afbrydes dansen 
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en stund, og ingeniør Matiassen og Hr. H. Wellejus spiller nogle stykker af 
et selvvalgt program (violoncel og klaver).51

25-års-jubilæet blev holdt den 28. maj 1946 med deltagelse af le mini
stre M. Guy de Girard de Charbonnières, selve dagen i januar 1944 gik 
ubemærket hen i krigens skygge. Der var frokost hos Skovgaard og om 
aftenen en udsøgt souper på Hotel Phønix, hvor man sang Marseillaisen, 
Le Maquis, Der er et yndigt land og Kong Christian.

Også 5O-års-jubilæet blev fejret skævt, idet det den 5. februar 1971 jo 
var godt og vel 52 år, siden foreningen blev grundlagt. I protokollen har 
Ingeborg Høgstedt skrevet:

Fransk Studioscene opførte Obaldia »Le Défunt« ogSchou »Le tueur câlin«. 
Alliance française i Viborg fejrede dermed sin 50 ars dag; til stede var M. 
Bergonzat délégué générale des Alliances françaises au Danemark og forrige 
président rektor Ussing-Jepsen. Forestillingen overværedes af et meget stort 
antal af gymnasieelever, derefter fejredes fødselsdagen med en lille festlig 
sammenkomst på Palæ.55

Fødselsdagen blev nogle dage senere omtalt således i avisen:

Meget har foreningen gennemgået, og mange er minderne. En del menne
sker vil sikkert — og maske med rette — betvivle foreningens eksistensberet
tigelse i vor tid, men på ægte fransk vis »omtumles den af bølgerne, men 
den går ikke under«. Den har kendt til gyldne tider, men også til anstrengt 
økonomi, svigtende medlemstal og manglende interesse for foreningsliv —ja, 
et helt år har den ligget død; men den genopstod af sin egen aske og lever 
ufortrødent videre.5^

Da fugl Phønix’ evige genfødsel forudsætter undergang, holder denne 
artikels titel fast i skibsbilledet: Fransk i medvind og modvind - vind 
fylder sejlene.

Foreningens præsidenter

Rudolph A. Kraft (1874-1966), cand. jur., trafikinspektør, formand 
1919-27. Medlem af bestyrelsen for Alliance française i København 
1914-17 og 1938-50, 1946-50 2. viceformand. Chevalier de la Legion 
d’Honneur i 1921. (Juridisk og statsvidenskabelig stat 1952).
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Hans Albrechtsen (1875-1946), lektor, cand. mag., formand 1927-29. 
Han holdt tre foredrag i foreningen: oktober 1924: »L’Athénienne de 
l’antiquité«, 20. april 1928: »Autour de Péricles« med lysbilleder og 2. 
december 1929: »L’agonie de l’aigle«. Det franske Udenrigsministeri
ums Médaille d’honneur. {Magisterstaten 1926 og 1945).

Ivan Carstensen (1871-1949), oberst, chef for 9. regiment (Viborg), tje
neste i den franske hær 1919-20, formand 1929-33. {Hof- og statskalen
der, 1930, Blå ^1949).

Georg Emil Tegner (1881-1943), cand. jur., justitssekretær, formand 
1933-37. {Juridisk og statsvidenskabelig stat 1935 og 1940).

Peter Skovgaard (1887-1972), premierløjtnant, ornitolog, formand 
1937-49. (Søn af Joakim Skovgaard). Officier pour Mérite Agricole, 
for sit arbejde som ornitolog. Commandeur du Nishan él Iftikhar, en 
orden tildelt af Sa Hautesse le Bey de Tunis. {Dansk biografisk leksikon, 
5 udg., 13, 1983, s. 473).

Asger Ussing-Jepsen (1912-90), cand. mag., adjunkt (senere lektor, rek
tor for Vesthimmerlands Gymnasium 1960-79), formand 1949-55. 
Officier d’Académie. {Magisterstaten 1967, Kraks Blå Bog 1966).

Ingeborg Høgstedt (1905-90), cand. mag. og koncertsangerinde, adjunkt, 
senere lektor, formand 1955-74. Chevalier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques. {Magisterstaten 1967).

Mogens Lundsgaard (f. 1920), lærer, medlem i 1950, formand for gen
stiftet Alliance française 1988-92, derefter bestyrelsesmedlem frem til 
2000, hvor han efter eget ønske trådte ud. Æresmedlem 2000.

Kirsten Deleuran (1943-94), lærer, formand 1991-94.

Edel Nielsen (f. 1930), overlærer, Viborg Realskole, formand 1994- 
2002.

Michèle Lamothe Nielsen (f. 1949), cand. scient, pol. (Institut d’Étu- 
des Politiques, Paris), kommunikationsrådgiver, formand 2002-2007. 
Formand for den skandinaviske forening af tidligere Sciences Po (stats- 
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kundskabs) studerende. Chevalier de l’Ordre National du Mérite (fransk 
fortj ens torden). Har holdt foredrag i Alliance française.

Inge Degn (f. 1946), universitetslektor, dr. phil., formand 2007. Har 
holdt foredrag i Alliance française.

Foreningens æresmedlemmer

Rudolph Kraft, foreningens stifter.
Irina Sick, mangeårigt bestyrelsesmedlem og bibliotekar i foreningen. 
Mogens Lundsgaard, foreningens genstifter i 1988.

Utrykte kilder
Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg (LAV), rummer en del af Alliancens ma

teriale vedrørende årene 1918-55.
PX 5B1. Foreningsarkiver. Alliance française Viborg:
1. Korrespondance mm. 1918-34
2. Korrespondance mm. 1935-54
3. Scrapbog 1918-37

Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune (Lokalhistorisk Arkiv) rummer dele 
af materialet for årene 1918-74, således foreningens protokol 1919-1974 
(dog ikke ført 1939-49), og her findes også alt kendt materiale vedr. tiden 
efter 1955.

Arkivet fra Krafts formandsperiode er omfangsrigt og forbilledligt, det er mere 
sparsomt for Albrechtsens og Carstensens periode, men det, der er, er forbil
ledligt. Der er stort set intet fra Tegners formandsperiode. Fra Skovgaards 
formandsperiode er der en del materiale af forskellig art, herunder en del 
håndskrevne breve. Brevene fra Skovgaards hånd er ligesom et væld af små 
papirlapper med noter ofte vanskelige at læse. Til gengæld belønnes man i 
pakkerne med flere små fugletegninger. Arkivet bliver med Ussing-Jepsen 
igen strengt formelt og veldokumenteret, her er også den senere arkivar Hen
ning Paulsen trådt ind i bestyrelsen. Der er intet »overflødigt« materiale. 
Også Ingeborg Høgstedts periode er veldokumenteret gennem referater og 
scraps i protokollen. Materiale vedrørende genoptagelsen af aktiviteterne i 
1988 synes ikke at foreligge. Der eksisterer så vidt vides ikke protokol eller 
årsberetninger for de første år. Fra 1994 foreligger der grundige årsrapporter, 
og fra 1997 genoptages praksis med at føre en foreningsprotokol.
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Noter
1. Salmonsens Konversationsleksikon, 2. udg., bd. 1, 1915, s. 541.
2. Efter København 1884 kommer Odense 1903, Randers 1903, Ålborg 1904, Århus 

1910. Alliancer, der ligesom Viborg har været eller er ophørt, er Helsingør 1925 
(ophører efter en årrække, grundlægges på ny i 1947, siden februar 1978 samme præ
sident, Lars Middelbo), Kolding 1946-71, Slagelse 1946-73, Åbenrå 1946-72, Næst
ved 1947-80 (aktiviteter overført til Vordingborg), Holbæk 1948-77, Holte 1960- 
83, Herning 1961-70, Skive 1978-83, Esbjerg ?-1962, 1967-72, Nakskov ?-1962. De 
øvrige Alliance françaiser er Haderslev, oprettet 1921, Vejle, 1930, Fredericia, 1946, 
Horsens, 1947, Sønderborg, 1947, Holstebro, 1948, Frederikshavn, 1955, Køge, 
1981, Vordingborg, 1980 og Roskilde, 1981.

3. LAV, PX5B1-1.
4. Generalmajor Johannes Odder.
5. Viborg Stiftstidende og Viborg Stifts Folkeblad 5. november 1918.
6. Comme suite à notre entretien lors de ma visite d'introduction au courant de l'été passé 
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Kristian Buhl Thomsen

Tragedien i Sankt Mathias Gade i
1897

På Viborg Kirkegård står en stor og markant træstammeformet sten 
med navnene på tre unge mennesker, der alle døde den samme dag, 5. 
januar 1897. Der findes på stenen ingen umiddelbar forklaring på, hvad 
der ligger bag den fælles dødsdag. Men ved et nærmere kig i de histori
ske kilder fremkommer en tragisk historie om, hvordan søskendeparret 
Cathinka og Vilhelm Aalkjær samt Vilhelms forlovede Marie Jensen 
blev ofre for en voldsom brand, der berørte mange viborgensere dybt.

Det hele begyndte ellers godt og lykkeligt. Cathinka (20 år) og Vil
helm Aalkjær (27 år) var børn af konditorbager Ingvard Aalkjær, der 
siden 1868 havde drevet forretning i Sankt Mathias Gade 54, i dag 
Sumborg/Inspiration. Vilhelm var udlært bagersvend og var udset til 
at skulle overtage forretningen efter faderen. Samtidigt skulle han snart 
giftes med Marie Jensen (22 år), der var datter af bagermester Peter 
Jensen i Randers.

Men så indtraf katastrofen. Mandag 4. januar 1897 om aftenen gik 
Cathinka og Marie til ro i et gavlværelse, mens en bagerjomfru ansat i 
konditoriet gik til ro i et andet værelse. Omkring kl. halv et om natten 
vågnede bagerjomfruen og så sit værelse omspændt af flammer. En pe
troleumslampe var ikke blevet slukket, mentes det, og flammen havde 
grebet fat i noget. Det lykkedes bagerjomfruen at slippe ud og hente 
hjælp i bageriet, hvor bl.a. Vilhelm var i fuld gang med nattens arbejde. 
Ifølge pressen gjorde Vilhelm omgående et heltemodigt forsøg på en 
redningsaktion:

... den unge Aalkjær ilede strax op for at redde sin Forlovede og Søster... Da 
han her fandt Vejen spærret, ilede han ned paa Gaden for mulig herfra at 
bringe Hjælp... men da ingen saadan fandtes, løb han atter ind i Huset og 
trængte resolut trodsende Ild og Røg frem til Gavlværelset.1
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Bagermester Ingyard 
Aalkjærs forretning i 
Sankt Mathias Gade 
54 i 1890’erne, fa år 
før branden. I dag rum
mer ejendommen Sum
borg/Inspiration. Foto i 
Lokalhistorisk Arkiv for 
Viborg Kommune.

Men Vilhelm forsvandt i flammerne. Tre forbipasserende mænd forsøg
te dernæst fra gaden ved hjælp af en stige at komme de tre unge til und
sætning gennem et vindue. De måtte desværre finde Marie og Vilhelm 
døde, men der var endnu håb for Cathinka, som de bragte ud. Stiftsfy- 
sikus Heiberg og en overlæge fra sygehuset var i mellemtiden kommet 
til og forsøgte at bringe liv i hende, men desværre forgæves. Derefter 
styrtede taget sammen, og først efter, at brandvæsenet var kommet til og 
havde slukket ilden, fik man ligene af Marie og Vilhelm bragt ud.2

Chokket

Status efter branden var klar. De var alle tre døde af »Universel For
brænding og Kvældning ved Røg under Ildsvaade, « som det hedder i di
striktslægens anmærkning i kirkebogsnoteringen om dødsfaldene.3 For 
Vilhelm lyder det yderligere, at han »Omkom ved Redningsforsøg under 
en Ildebrand i Faderens Ejendom. «4 
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Ikke bare familien Aalkjær og familien Jensen i Randers blev ramt 
hårdt af begivenheden. I hele Viborg, der dengang havde bare 8.500 
indbyggere, var chokket stort. I dagene, der fulgte, bragte aviserne flere 
artikler om ulykken, og der foregik en heftig læserbrevsdebat. Hvordan 
kunne en så frygtelig ulykke ske midt på byens hovedgade? Var brand
væsenets indsats god nok? Var brandsikkerheden og brandtrapperne i 
byens huse tilstrækkelige? Osv., osv...., men skaden var sket.5

Bisættelsen, der fandt sted fra Søndre Sogns Kirke mandag 11. januar 
- en uge efter ulykken - måtte nødvendigvis blive et anliggende for hele 
byen, der ikke i flere år havde oplevet en så alvorlig brandulykke. Forin
den havde familien Aalkjær indrykket en annonce med ordene:

Vore tre elskede Børn, som ulykkelig omkom ved Branden, begraves, om 
Gud vil, fra Søndre Sogns Kirke Mandag den 11. Januar KL 1, hvilket her
ved bekjendtgjøres for Slagt og Venner. Paa Foraldres og Søskendes Vegne: 
J. Aalkjar.6

Ved bisættelsen sagde sognepræsten, Smith, fra prædikestolen, at...

det er som en falles Sorg, Noget, som angaar os Alle herinde... den Ild, der 
behersket afMennesker og anvendt i dets Tjeneste er det en uundvarlig Hjalp, 
er løssluppen bleven et Dødens Bud og har voldet den bittreste Hjerteve.7

Efter at man havde afsunget salmen Jeg lever og ved hvor lange fuldtrøst, 
blev kisterne båret af skiftende hold til Viborg Kirkegård. Under denne 
vandring fik ceremonien karakter af en officiel begravelse. I spidsen gik 
regimentets musikkorps efterfulgt af Randers Bagerforenings medlem
mer, der bar en fane. Undervejs gennem byen tilsluttede folk i alle aldre 
og fra alle samfundslag sig følget, der voksede til et par tusinde. Blandt 
de deltagende var såvel byens embedsmænd og byrådet som ganske al
mindelige viborgensere. På ruten kunne følget se de handlendes sør
gedekorationer i butiksvinduerne og Dannebrog, der overalt vajede på 
halv. Fra både Domkirken og Søndre Sogns Kirke ringede klokkerne. 
Den tragiske begivenhed berørte viborgenserne, og meddelelse om den 
nåede ud over landet og helt til København, hvorfra den daværende 
kronprins Frederik (senere kong Frederik 8.) sendte et kondolencetele
gram til familien.8

Kisterne sattes i en fællesgrav, og på graven lagdes kranse fra byrådet, 
kasernens officerer og bagerforeningerne i Viborg, Randers, Århus og på
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Gravstenen over Cathinka og Vilhelm 
Aalkjær og Marie Jensen på Viborg 
Kirkegård, i den vestlige ende, litra G. 
Foto Kristian Buhl Thomsen.

Fyn. Dertil kom kranse fra Viborg Borger- og Håndværkerforening og 
Handelsstandsforeningen sammen med en lang række kranse fra organi
sationer og private og blandt dem de tre deltagere i redningsforsøget.9

Stenen

Erindringen om den tragiske hændelse overlevede i flere generationer. 
96 år senere, i 1993, fortalte 85-årige Helga Aalkjær, der var gift ind i 
familien, i et interview om begivenheden, som hun havde fået berettet 
om fra sin svigerfar, Viggo Aalkjær.10 Han var en bror til Vilhelm, som 
omkom i branden, og erindrede selv i 1950’erne, at han dengang i 1897, 
hvor han var landbrugselev på Fyn og drømte om at blive dyrlæge, måtte 
rejse hjem til Viborg for at træde ind i bageriet efter Vilhelm.11

I dag er gravstenen på kirkegården det sidste vidnesbyrd om den tra
giske hændelse den januarnat for snart 112 år siden. Stenen er en såkaldt 
»postordresten« i bornholmsk granit, formentligt sejlet fra Østersø-øens 
stenhuggerindustri i færdigtilhugget stand til Hjarbæk. Udformningen 
som en træstub, hvis afskårne grene symboliserer de afbrudte liv, er ikke 
ualmindelig på danske kirkegårde. Dens anselige størrelse og den tragiske 
baggrund gør den dog til et klenodie, som kirkegården har valgt at bevare 
for eftertiden.12 Cathinka, Vilhelm og Marie bliver da aldrig glemt.

144



Kilder
Søndre/Sortebrødre Sogns Kirkebog, C236-29: Døde 1892-1900, Landsarkivet 

for Nørrejylland.
Niels Kruse, Viborg Kirkegård.
Viborg Nyt 6. oktober 1993.
Viborg Stifts Folkeblad 5. og 8. januar 1897, 10. marts 1958.
Viborg Stiftstidende 78., 9. og 11. januar 1897 og 10. marts 1948.

Noter
1. Viborg Stifts Folkeblad 5. januar 1897.
2. Viborg Stifts Folkeblad 5. januar 1897. Beretning fra deltagerne i redningsforsøget 

bragt i Viborg Stiftstidende 7. januar 1897.
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Jørn-Ole Holm

Institutionen Amtscentralen for
Undervisningsmidler
Med hovedvagt  på afdelingen i Viborg 1976-2001

Begrebet Amtscentralen for Undervisningsmidler - i daglig tale blot 
Amtscentralen eller AC - vækker ikke de store minder hos den almin
delige borger.

Enkelte erindrer svagt, at en del af de bøger, man i folkeskolen havde 
i sin taske, bar en gul mærkat, som viste, at bogen på et tidspunkt skulle 
returneres til Amtscentralen i Viborg.

Men for undervisere i folkeskole, specialskole og gymnasium var 
Amtscentralen (AC) en inspirerende mangfoldighed.

I Viborg havde Amtscentralen i de fleste år til huse i Viborg Amts 
Skolecenter i tilknytning til amtsbygningen på Skottenborg i Viborg. 
I 1995 blev pladsen for trang, hvorefter de funktioner, der på det tids
punkt var tilknyttet afdelingen i Viborg, blev henlagt til en af Sønder-
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Erling Hess-Nielsen, amtscentralleder
1976-90 og amtscenterleder 1990- 
2002 

søparkens »bondegårde«, nr. 19. Men baggrunden herfor vil der senere 
blive gjort udførligt rede for.

Udgangspunktet for Amtscentralens virksomhed er Lov om Amts
centraler, der blev vedtaget af Folketinget i 1975 med virkning fra den 
1. april 1976.

Ifølge amtscentralloven skulle hver amtskommune oprette en amts
central, der skulle sørge for oplysning om undervisningsmidler, yde råd
givning og vejledning af lærere samt foretage udlån til skoler og andre 
undervisningsinstitutioner på baggrund af Amtscentralens samling af 
undervisningsmidler.

I et geografisk stort og langstrakt amt som Viborg Amt spillede ikke 
alene servicens kvalitet, men også afstanden til service en betydelig rolle. 
Det blev derfor vigtigt for Amtscentralen at kunne tilbyde en service, så 
forskelle i betjeningsniveau over for amtets 17 kommuner indskrænke
des til et minimum.

Resultatet blev informationsafdelinger i amtets fire købstæder, Thi
sted, Nykøbing, Skive og Viborg. I Thisted og Viborg indrettedes des
uden udlånsafdelinger. Viborg blev hovedafdeling, hvorfra amtscentral
leder Erling Hess-Nielsen varetog den administrative, daglige ledelse af 
den samlede institution under ansvar over for bestyrelsen og amtsrådet

I vinteren 1989/90 gennemførte Viborg Amtsråd en stor priorite
ringsdebat med henblik på at reducere amtets udgifter generelt.
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Amtscentralen måtte holde for med en stor strukturel, personalemæs
sig og økonomisk reduktion på 25 %, ligesom dele af virksomheden 
overgik til øget brugerfinansiering.

Amtscentralens struktur ændredes fra en decentral placering af funk
tionerne til kun én amtscentral placeret i Skive med informativ afdeling, 
ledelsesfunktioner samt programdatatek med edb-funktioner. Udlåns
afdeling med båndcentral og kørselsfunktion lå som hidtil på Skolecen
tret/Amtsgården i Viborg.

Organisation og økonomi

Indtil amternes nedlæggelse 1. januar 2007 blev Amtscentralen ledet 
af en bestyrelse på syv medlemmer, hvoraf formanden og yderligere to 
medlemmer var udpeget af Viborg Amtsråd, mens de øvrige fire blev 
udpeget af kommuneforeningen i Viborg Amt.

Amtscentralens budget indgik som en del af det samlede budget for 
Viborg Amt vedtaget af Viborg Amtsråd. Brugerbetaling for kursusdel
tagelse, for anvendelse af båndcentralens service samt for lån af særligt 
udstyr mm. indgik fra 1990 i driftsbudgettet.

Tilbud om skolekoncerter og teaterforestillinger på skolerne var ud
giftsneutrale for Amtscentralen.

Kommunalreformen pr. 1. januar 2007 har flyttet ejerskabet til amts
centrene, så de efter amternes nedlæggelse er ændret til statslige institutio
ner. I Region Midt er Amtscentralen fra 1. januar 2008 en del af VIA Uni
versity College under navnet VIA Center for Undervisningsmidler, i det 
daglige kaldet CfU. Kørselordningen i Viborg er pr. 1. august 2008 flyttet 
fra Søndersøparken til handelsskolens tidligere lokaler ved Indre Ringvej.

Amtscentralens afdelinger

Amtscentralens informationssamling

I Lov om Amtscentraler fra 1975 hedder det:

Amtscentralerne har til opgave at sørge for oplysninger om undervisnings
midler, herunder yde rådgivning og vejledning til lærere m.fl. i amtskom
munen pa grundlag afACs samling af undervisningsmidler.
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Amtscentralens informationsafdeling, Skolecentret 1970. Her kunne amtets lærere se 
de nye undervisningsmaterialer og fa rådgivning omkring brugen af dem.

Informationsamlingen, der i Viborg som tidligere nævnt havde til huse 
på Skolecentret i Skottenborg indtil 1990, havde som grundlag såkaldte 
gennemsynseksemplarer af undervisningsmaterialer, der efter en aftale 
med forlag og producenter blev tilsendt amtscentrene gratis.

I praksis betød det, at Amtscentralen i Viborg Amt modtog fire ek
semplarer af hver undervisningsbog.

Såfremt nogle bøger var meget efterspurgte, fordi de skulle benyttes 
til vurdering før indkøb på skolerne, supplerede AC op med flere ek
semplarer.

Denne såkaldte informationssamling var faktisk imponerende i om
fang. Den var et udtryk for, hvad danske forlag lagerførte og solgte, og 
i Danmark har man en tradition for mange parallelle systemer til de 
enkelte fag og til mange supplerende bøger, fx til dansk og sprog.

Antallet er dog dalet en del som følge af fusioner mellem de store 
skolebogsforlag.

Desuden indkøbte Amtscentralen pædagogisk litteratur, forsøgs
rapporter, lejrskolematerialer og udenlandsk producerede bøger, fe til 
sprogundervisningen

Bøgerne blev opstillet fagvis efter et internt system udarbejdet af 
Landscentralen for Undervisningsmidler.
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Før on-line-boo king blev indført omkring år 2000foregik al kontakt med skolerne 
via telefonen. Her blev modtaget bestillinger på bøger og andre materialesat samt 
foretaget kursustilmeldinger. (Skolecentret 1970).

Informationssamlingen blev af den enkelte lærer eller lærergruppe 
først og fremmest brugt til vurdering i forbindelse med indkøb og til 
planlægning af undervisningsforløb.

De pædagogiske medarbejdere
De pædagogiske medarbejdere/konsulenter havde en afgørende indfly
delse på Amtscentralens pædagogiske virksomhed.

En konsulent var som hovedregel udlånt til Amtscentralen fra sin 
primære arbejdsplads, folkeskolen, i 6-12 ugentlige timer.

De havde en viden, som kunne anvendes i den lokale skoleudvikling. 
De havde grundigt kendskab til deres fag, havde en stor viden om ny- 
udgivne materialer og havde ofte deltaget i udviklingsarbejder på deres 
egen folkeskole

Den danske folkeskole udviklede sig kraftigt i 1960’erne og 1970’erne. 
Skolen blev ramme om en række nye fag, og traditionelle fag som fx 
dansk fik et indhold, der lagde op til elevernes selvvirksomhed. I faget 
orientering fik folkeskolen for første gang et fag med et tværfagligt ud
gangspunkt, og forlagene lagde mange kræfter ind på at dække fagene og 
beskrev nyt fagligt indhold i mange spændende bøger. I dansk inddrog 
man skønlitteratur til supplering af den traditionelle novellelæsning.
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Der var fokus på elevernes selvvirksomhed, og gruppearbejdet fik en 
central placering i undervisningen. Behovet for materialemæssigt store 
samlinger på de enkelte skoler voksede i disse og de følgende år.

Skolebibliotekerne på de enkelte skoler voksede og blev pædagogiske 
centre, og behovet forplantede sig hurtigt videre til Amtscentralens in
formationsafdeling samt til udlånssamlingerne.

De pædagogiske medarbejdere var på deres egen skole centralt pla
ceret i arbejdet omkring denne udvikling og kunne herfra viderebringe 
nyttige tips og ideer.

Blandt Amtscentralens pædagogiske medarbejdere/ko nsulen ter fra 
Viborgs skoler, der tillige var knyttet til informationsafdelingen i Skot- 
tenborg før 1990, kan nævnes:

Birgit Rasmussen (specialundervisning)
Kai Rasmussen (Matematik)
Jørgen Dalager (Dansk)
Poul Birk (Pædagogisk Værksted/AV)
Holger Søndergård (Historie)
Jørn-Ole Holm (Biologi/geografi/orientering)

Kursusvirksomheden
Selv om denne opgave ikke er omtalt i ACU-loven fra 1976 udviklede 
kursusvirksomheden sig til at blive en væsentlig opgave. Amtscentraler
ne fremstod i 1980'erne og 1990’erne blandt de største kursusudbydere 
på landsplan. Hvorfor? Fordi de kunne imødekomme et stort behov og 
et stærkt ønske hos lærerne om inspiration og dygtiggørelse til den dag
lige undervisningsopgave. Korte, aktuelle kurser på 3-8 lektioner med 
dygtige instruktører, som formåede at overføre pædagogiske teorier til 
undervisningspraksis, tiltalte lærerne. Kurserne var ikke bundet til be
stemte former og kunne afvikles i relevante kursusmiljøer, der var tilpas
set emnet for kurset.

Kursusstederne var spredt over hele amtet. Primært på amtscentra
lerne i Thisted, Skive og Viborg - men også på områdets folkeskoler.

I Viborg benyttedes indtil 1995 Amtsgårdens møde- og kursuslokaler 
til kurser omkring faglige og fagmetodiske emner. I Søndersøparken, 
hvortil Udlånsafdelingen flyttede i 1995, blev indrettet et velfungerende 
kursusmiljø. Kursuslokalet blev fx indrettet til den edb-undervisning, 
der tog fart i netop de år.
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Lærere på kursus i Skolecentrets kursuslokale i 1975.

Men andre kurser blev tilrettelagt i miljøer, hvortil undervisningen 
blev henlagt uden for skolens rammer.

Der kan nævnes inspirationskurser på Naturskolen i Hald, idræts- og 
samarbejdskurser på Vesbæk-centret, svampe- og andre botaniske kur
ser med naturvejleder Jan Ribergaard osv.

I forlængelse af Folkeskoleloven i 1993 steg behovet for efteruddan
nelse af lærerne. I et samarbejde mellem Danmarks Lærerhøjskoles afde
ling i Skive, der dækkede det meste af Midt- og Vestjylland, samt Skive 
Seminarium deltog Amtscentralen i denne opgave.

Kursusudbuddet blev tilrettelagt af de pædagogske medarbejdere. 
Indtil prioriteringsdebatten i 1989/90 var kursusdeltagelsen vederlags
fri, dvs. udgiften kunne rummes inden for Amtscentralens almindelige 
budget. Og kurserne lå oftest i lærernes »fritid«.

Efter 1990 indførtes en deltagerbetaling, der blev pålagt ansøgerens 
skole/kommune.

Desuden betød omlægningen af lærernes tjenestetid, at kurserne ind
gik i beregningen af deres arbejdstid.

I forlængelse heraf etableredes i samarbejde med kommunerne et 
kursusudvalg til at drøfte principielle retningslinier for kursusindhold, 
økonomi mv.

Det medførte ingen større reduktion af udbuddet, der fortsat lå på ca. 
75 kurser pr. halvår.
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Udlån af undervisningsmidler

Skolebiblioteksforeningerne ca. 1920-1966. Fælleskommunale samlinger 
1966-1976. Amtscentralens udlånsafdeling 1976-

Amtscentralens udlånsvirksomhed, som i 1976 blev fastlagt med ud
gangspunkt i Lov om Amtscentraler, blev en videreførelse af De fælles
kommunale Samlingers opgaver.

De fælleskommunale Samlinger, som blev etableret i Thisted og Vi
borg i 1966-67, har deres oprindelse i de skolebiblioteksforeninger, som 
opstod flere steder i 1920’erne, således også i Viborg-området.

Skolebiblioteksforeningernes opgave var at skabe økonomisk basis for 
opbygningen af klassesæt til udlån til medlemsskolerne.

Skolerne kunne derved for en forholdsvis lille udgift få deres dengang 
meget beskedne materialemuligheder udvidet betydeligt, uden at hver 
skole behøvede at investere i bøger, der sjældent skulle benyttes.

Som en følge af Folkeskoleloven 1958 og den såkaldte Blå Betænk
ning, der fastlagde rammerne for undervisningen, opstod begrebet »Det 
fornyede Skolebibliotek«. Skolebiblioteket skulle fra da af forvalte rigtig 
mange nye titler til brug i undervisningen, både som enkelteksemplarer 
og som klassesæt.

Det ville blive en meget stor investering for den enkelte skole, og man 
indså, at en fælles anskaffelse af sjældent benyttede titler kunne placeres 
på et centralt sted.

Snart gjaldt den samme opfattelse for det tiltagende udbud af audio
visuelle materialer (dias, lydbånd, film mv.).

Det var en stor opgave, som bedst kunne løses med udgangspunkt i 
folkebibliotekslovgivningen.

I Biblioteksloven af 1964 kunne læses:

For hvert centralbiblioteksområde kan der i samarbejde med centralbiblio
teket oprettes en fælles kommunal samling indeholdende klassesæt og andet 
biblioteksmateriale til supplering af samlingerne i områdets skolebibliote
ker.

Forudsætningen for fælleskommunale samlinger var således etableret og 
opgaven blev løst i et samspil med Viborg Amts Skolecentral, der alle
rede havde til huse på Centralbiblioteket i Viborg.
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Viborg Amts Skolecentral

Viborg Amts Skolecentral blev oprettet i 1938 på foranledning af Vi
borg Amts Lærersammenslutning.

Formålet med en skolecentral var at give lærere, skolekommissioner, 
skoleudvalg og kommunalbestyrelser lejlighed til gennem udstillinger 
at gøre sig bekendt med bøger og andre hjælpemidler, der havde betyd
ning for skolens arbejde samt at udstille elevarbejder og øge kendskabet 
til skolearbejdet og dets praktiske resultater.

Den første leder af skolecentralen i Viborg blev kommunelærerinde 
frk. Helene Sørensen, Viborg.

I 1940’erne og 1950'erne førte Viborg Skolecentral en omtumlet til
værelse og flyttedes således fra Centralbiblioteket til Vestre Skole, derfra 
til Østre og i 1958 tilbage til Vestre Skole, og da det ny Centralbibliotek 
på Vesterbrogade blev en realitet, fik skolecentralen lokaler her.

Leder indtil 1968 var overlærer Erik Kjeldsen, Viborg, som med tek
nisk bistand fra centralbiblioteket varetog både skolecentralarbejdet og 
ledelsen af opbygningen af den førnævnte Fælleskommunale Samling 
(FKS)

De to institutioner, skolecentralen og FKS, havde som følge af deres 
forskellige udgangspunkter hver deres vedtægter, bestyrelser, økonomi 
og personale, men tidligt arbejdede man for at samle de to institutioner 
med fælles leder, personale og lokaler.

Der var tale om en praktisk og effektiv ordning både i administrativ 
henseende og med hensyn til vejledningsarbejdet.

Jørn-Ole Holm blev ansat som første pædagogiske medarbejder tre 
timer ugentligt især med henblik på vejledning omkring materialer til 
det nye fag Orientering.

Leder af FKS var fra 1967 lærer Erling Hess-Nielsen, og fra 1968 
ledede han også Viborg Skolecentral.

Næsten samtidig, den 1. januar 1968, rykkede begge institutioner 
ind i Viborg Amts Skolecenter på Skottenborg - i det tidligere forsorgs
hjem.

Til betjening af 19.000 elever i 55 kommuner i det gamle Viborg 
Amt (før kommunalreformen 1970) rådede Den fælleskommunale 
Samling over 19.000 bøger og en mindre AV-samling på 560 enheder 
af forskellig art.

Årene i Viborg Amts Skolecenter var præget af den vækst, der også 
kendetegnede den materialemæssige udvikling i folkeskolen.
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Udlånsfunktionen voksede støt. Kommunerne bidrog til den fælles
kommunale samling med omkring 4 kr. pr. barn. Dertil kom statens 
tilskud på 43 %. Denne betalingsform bortfaldt med Amtscentralloven 
i 1976.

Ved kommunalreformen blev besluttet, at samlingen i Thisted såvel 
som den i Viborg skulle opretholdes, men at det nye amts skoler kunne 
trække på begge samlinger. Indkøb og placering blev koordineret gen
nem et materialeudvalg.

Det såkaldte AV-cirkulære fra 1970, der sidestillede indkøb af AV 
med indkøb af bøger til skolebiblioteker og fællessamlinger, bidrog 
straks til at give de fælleskommunale samlinger en stor bredde med dias, 
film, lydbånd og såkaldte utraditionelle undervisningsmidler.

Alt dette medførte desuden behov for ensartet systematisering af 
materialerne - decimalsystemet rakte dog langt - for udlånssystemer 
(kardex), mere informative kataloger samt en effektiv distribution, dvs. 
indførelse af kørselsordninger til skolerne.

Indtil 1985 varetog skiftende vognmandsforretninger distributionen. 
Herefter blev transporten af materialer foretaget af egne biler og chauf
fører.

Amtscentralen for Undervisningsmidler, Viborg 
Amtskommune
Som tidligere nævnt vedtog Folketinget i 1975 Lov om Amtscentraler.

Den 1. april 1976 var etableringen af Amtscentralen i Viborg Amt på 
plads. Amtscentralleder blev Erling Hess-Nielsen.

Intentionerne med amtscentralloven var bl.a. at skabe økonomiske 
og pædagogisk hensigtsmæssige løsninger og mulighed for at servicere 
undervisningen for alle uddannelsesområder og skoleformer i amtet.

Den 9. februar 1976 vedtog Amtsrådet et »Regulativ for Amtscentra
len for Undervisningsmidler, Viborg Amtskommune«. Repræsentant
skabet konstituerede sig i august samme år med skoleinspektør Henning 
Sørensen, Thisted, som formand.

Som noget af det første besluttedes nedsat to materialeudvalg i hen
holdsvis Thisted og Viborg til at koordinere Amtscentralens og kom
munernes materialeanskaffelser inden for folkeskoleområdet.

I 1979 beslutter amtsrådet opførelse af en ny informativ amtscen- 
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En lille del af udlånsafdelingens lager i en af skolecentrets gange, 1984. Hver dag 
blev pakket 100-200 materialesat til skolerne, og man ser Pia Hansen i aktivitet.

tralafdeling i Skive og i tilknytning hertil oprettelse af et pædagogisk
psykologisk bibliotek i samarbejde med Skive Seminarium.

I januar 1981 nedsattes et arbejdsudvalg til nærmere at vurdere gym
nasiernes og erhvervsuddannelsernes behov for Amtscentralens virk
somhed og servicemuligheder.

I 1983 vedtog Amtsrådet en uændret struktur for Amtscentralen med 
fire informative afdelinger (i Thisted, Nykøbing, Skive og Viborg) og to 
udlånsafdelinger (Thisted og Viborg).

Samtidig afsattes midler til etablering af en videobåndcentral til op
tagelse og distribution af Danmarks Radio/TVs undervisningsprogram
mer til amtets skoler. Båndcentralen placeredes ved afdelingen i Viborg, 
dvs. på Skolecentret i Skottenborg.

I 1985 blev Jørn-Ole Holm ansat som leder af udlånsafdeling og 
båndcentral.

Og i 1985 etableredes som tidligere nævnt distribution til amtets 220 
folke-, fri- og efterskoler samt gymnasier og erhvervsskoler. Hver skole 
får besøg en gang ugentligt efter en stram køreplan.

Samme år oprettedes Programdatateket for Viborg Amt. Det fik 
hjemsted på afdelingen i Skive og skal koordinere kommunernes indsats 
vedrørende folkeskolerne på edb-området.
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Der etableres kurser i anvendelse af edb i undervisningen, teknisk 
support samt udvikling af undervisningsprogrammer.

I 1990 vedtog amtsrådet i forbindelse med budgettet en styrkelse af 
servicen over for amtets gymnasier/HF, bl.a. ved oprettelse af to kombi
nationsstillinger som pædagogiske medarbejdere samt ved anskaffelse af 
forskelligt undervisningsmateriel til distribution via udlånsafdelingen.

Eksempel på nøgletal 1995

Udlånsafdelingen/Viborg
Antal titler - faglitteratur 1.200
Antal bøger - faglitteratur 61.559
Antal titler - skønlitteratur 572
Antal bøger - skønlitteratur 33.969
Emnesæt, læsesæt (i ac-kasser) 815
Antal lydbånd 1.187
Antal videobånd 1.794
Antal ekspeditioner 29.873

Båndcentralen/Viborg
Antal lydbånd 501
Antal videobånd 3.959
Antal overspilninger 5.565

Båndcentralen

Danmarks Radios undervisningsafdeling var i begyndelsen af 1980’erne 
en væsentlig leverandør af aktuelle og spændende lyd- og senere TV- 
programmer til skolernes undervisning.

Amtscentralen etablerede i lighed med landets øvrige centraler en 
båndkopicentral og udlånte Danmarks Radios programmer sammen 
med tilhørende boglige materialer.

Behovet for kopier også af andre programmer, fx litterære, aktuelt 
orienterende og natur/kulturelle, voksede.

De fleste skoler tilkøbte hos Copydan rettighederne til at benytte 
samtlige programmer (undtagen spillefilm) fra DR, DR2 og TV2 i un
dervisningen og på Båndcentralen etableredes et antal maskiner, der 
kunne optage »døgnet rundt«.
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En af Amtscentralens tre naturskolevogne - her placeret ved Hinge Sø. Vognene var 
indrettet med fangstudstyr, kikkerter, lupper, opslagsbøger samt borde og stole til en 
hel klasse børn. I sommerferierne blev vognene i øvrigt benyttet til amtets landskabs
udstillinger.

Skolerne kunne så få overspillet udsendelsen på eget video- eller lyd
bånd. Udsendelserne blev katalogført og opbevaret i tre år.

Gennem årene leverede båndcentralen 5-6.000 overspilninger årligt 
til skolerne.

Andre opgaver

Med udgangspunkt i lokale forhold, lokale behov og ønsker påtog lan
dets ACUer sig en række opgaver, der lå i forlængelse af lovens ram
mer.

Aktiviteterne var mangeartede, og her kan omtales nogle af de områ
der, der indgik i Amtscentralen Viborgs tilbud til skolerne.

Til støtte for bl.a. danskundervisningen og den musiske dimension i 
skolernes hverdag har Amtscentralen i samarbejde med de kommunale 
skoleforvaltninger gennemført studieture til den årlige børne- og ung
domsteaterfestival. Dette er fra Amtscentralen hvert år fulgt op med 
tilbud til skolerne om et udvalg af de bedste af årets forestillinger.

Amtscentret har tillige fungeret som amtets skolekoncertkoordinator.
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Resultatet har været tilbud til skolerne om mere end hundrede skole
koncerter årligt med professionelle ensembler og musikere.

Amtscentralen har desuden haft flere mobile inspirationstilbud til 
skolerne. Tre rullende naturskoler, forsynet med fangstgrej, undersø
gelsesmateriel og litteratur mm. kunne udlånes til interesserede kom
muner, der viderefordelte tilbuddet til de enkelte skoler.

En af naturskolevognene blev senere til »astronomivogn«, forsynet 
med kikkerter og andet udstyr til forståelse af nattehimlens fænomener. 
Den fandt især anvendelse på gymnasieniveau.

Og til de yngre årgange udvikledes en vogn til udlån med ni mobile 
undervisningsværksteder til indskolingen.

ACU Viborg Amt indgik desuden i etablering af international kon
takt med Litauen, efter at landet var blevet selvstændigt i 1991. Allerede 
året efter blev Marijampoles Amts pædagogiske center etableret. Det 
fortsatte arbejde med udviklingen af centret efter dansk mønster blev 
støttet af såvel Viborg Amt som kommune. Centret er i dag model for 
tilsvarende centre i resten af Litauen.

Strukturændringen i 1990

Den økonomiske opbremsning i 1980’erne nåede også ind til Amtscen
tral-området.

Amtsrådet besluttede styrkelse af flere områder, bl.a. servicen over for 
gymnasierne samt hjælpen til udviklingen af edb-området.

Men i 1989 nedlagdes afdelingen i Nykøbing, og samme år blev ud
lånssamlingerne i Thisted og Viborg slået sammen, og hjemstedet blev 
Skolecentret, hvor der blev trængsel på gange og i kælderen. Al udkørsel 
foregik nu herfra.

Som tidligere omtalt gennemførte Viborg Amtsråd i vinteren 1989/90 
en stor prioriteringsdebat med henblik på at reducere amtets udgifter 
generelt.

Selve strukturen blev ændret fra en decentral placering af funktioner
ne til kun én amtscentral, placeret i Skive, men med udlånsafdeling med 
båndcentral og kørselsfunktion som hidtil på Skolecentret/Amtsgården 
i Viborg.

Erling Hess-Nielsen fortsatte som amtscenterleder i Skive, hvor Jør
gen Pedersen fortsat var afdelingsleder. Ved Hess-Nielsens afgang i 2002 
udnævntes Jørgen Pedersen til amtscenterleder, og ved hans pensione- 
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ring i 2005 overtog skolebibliotekskonsulent Lennart Svensson, Viborg, 
ledelsen.

Jørn-Ole Holm forblev som afdelingsleder af Udlånsafdelingen/ 
Båndcentralen på Skolecentret og senere i Søndersøparken indtil 2001.

Ved strukturændringen forlod man det fysiske nærhedsprincip; men 
gennem en forbedret kørselsordning, der hver uge besøgte amtets ca. 
220 skoler og undervisningsinstitutioner; og et velfungerende on-line- 
bestillingssystem og øget anvendelse af informationsteknologi samt an
vendelse af emne- og inspirationsklasser var målet fortsat at levere en høj 
grad af service i alle amtets kommuner. Desuden kunne Amtscentralens 
mange kursustilbud afvikles decentralt på undervisningssteder i hele 
amtet.

Afsked med Viborg Amts Skolecenter

Den 1. november 1996 var kun navnet tilbage.
Skolecentret rummede ved sin start i 1968 på to etager omkring den 

velkendte gårdhave en lang række skolerettede faciliteter: amtsskolekon
sulent, skolepsykologer, amtsungdomsnævn, mødelokaler og foredrags
sal, skolecentral og den fælleskommunale samling. Endvidere kan næv
nes, at fhv. pedel Henry Christensen havde embedsbolig i stueetagen.

Men i takt med udbygningen af Amtsgården samledes alle skolefunk
tionerne undtagen Amtscentralen i de nye fløje.

Viborg Amt fik i midten af 1990’erne brug for alle kvadratmeter i 
Skolecentret, og Amtscentralens ti medarbejdere, to biler, 100.000 bø
ger og tusindvis af øvrige materialer påbegyndte en ny tilværelse i Søn
dersøparken.

Søndersøparken 19 - en af de såkaldte bondegårde - havde i flere år 
fungeret som lager for sygehusets materiel, og to etager blev forud for 
flytningen indrettet til velfungerende kontor- og kursusmiljø på før
stesalen, hvor også Båndcentralen havde sine mange optage- og kopie
ringsmaskiner installeret. I stueetagen var 5.500 m2 god lagerplads til 
udlånssamlingen, der jo den meste tid var fordelt på skolerne.

I 2002 blev hele administrationen flyttet til hovedsædet i Skive, og 
forbindelsen til lageret blev opretholdt via et velfungerende edb-udlåns- 
system. Fire lagermedarbejdere/chauffører stod - og står stadig - for 
kørselsordningen
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Centre for undervisningsmidler
Da amterne blev nedlagt i år 2007, blev ejerskabet til amtscentrene flyt
tet. De er nu statslige institutioner, forankret i CVU-konstruktionen.

Navnet er nu Centre for Undervisningsmidler.
Centrene i region Midt, dvs. Herning, Århus og Skive, har fået fælles 

ledelse (leder er Lennart Svensson), og på sigt vil samarbejdet omkring 
skolernes edb-udvikling, kursusfunktioner og udlånsvirksomhed blive 
koordineret i regionen.

Den udfordring, Centrene for Undervisningsmidler står overfor, bli
ver måske den største i den række af udfordringer, amtscentrene gen
nem årene har mødt.

Litteratur
Folkets skole i Viborg Amt 1930-1990. En mosaik. Ved Arne Sigaard mfl., 1990. 
Amtscentralen — amtscentrenes historie fra 1930’erne til2000. Rapport udarbejdet 

2004 af forhenværende ledere ved Amscentrene for Undervisning.

Jøm-Ole Holm. Født 1938 i Rønne. 
Læreruddannelse fra Århus Semi
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Overlund Skole i Viborg. Fra 1967 
desuden pædagogisk medarbejder 
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1985-2001 souschef i Amtscentralen 
for Undervisningsmidler i Viborg 
Amt og leder af Amtscentralens ud
lånsafdeling i Viborg. Har skrevet 
talrige skolebøger inden for områ
derne geografi, natur og teknik.
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Klaus Ebbesen

En stenalderdysse ved Tindbæk, 
Skjern sogn

Stendysserne er et karakteristisk element i det danske kulturlandskab. 
Overalt i Danmark kan man se dem stå som ruiner med en stor sten 
ovenpå tre andre sten. De står tættest på de gode jorder i Østdanmark 
og næsten altid i nærheden af vand.

Det gjaldt også for den langdysse, som her skal omtales. Den var byg
get på kanten af Nørreåens brede dal i det frugtbare Østjylland. Den lå 
således i meget lavt terræn og på en skråning ned mod et stort engdrag lidt 
øst for den lille landsby Tindbæk i Skjern sogn. Fra stedet er der ca. 20 km 
mod vest til Viborg, ligesom der er adskillige km mod øst ud til Randers 
Fjord1.

I sommeren 1933 besluttede ejeren af Hovagergård i Tindbæk, at 
han ville sløjfe den langdysse, som lå på hans marker. Det kunne lade sig 
gøre, fordi de danske fortidsminder først blev fredet gennem naturfred
ningsloven i 1938. Indtil den tid var alle danske fortidsminder omfattet 
af den private ejendomsret. Ejerne kunne gøre med dem, hvad de ville. 
Og ejeren af Hovagergård havde nu besluttet at sløjfe sin langdysse.

Undersøgelsen

Under arbejdet med at sløjfe langdyssen fandt han halsen af en krave
flaske. Det fik arkæologiinteresserede folk på egnen til at tage affære. 
De fik ham til at stoppe arbejdet og sende besked til Nationalmuseet i 
København. Som følge heraf kunne Nationalmuseets mangeårige kon
servator Gustav Rosenberg i dagene 1.-2. august 1933 undersøge den 
næsten helt sløjfede langdysse.2

Ved Gustav Rosenbergs ankomst så han resterne af en stærkt forgravet 
langdysse, som har været orienteret øst-vest. Den bevarede rest af højen 
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Fig. 1. Plan af grav
kammeret i stenalder
dyssen ved Tind bak.

var ca. 25 m lang, ca. 10 m bred og ca. 2 m høj. Alle randstenene ved 
højens fod var fjernet, ligesom højen til alle sider var stærkt afgravet.

Ved høj ningens vestende var der stadig bevaret en væsentlig del af et 
gravkammer. Højen lå her ca. 20 cm op over sidestenene.

Gravkammeret (fig. 1) havde rektangulær grundplan. Det var ori
enteret øst-vest. Det var bygget af to bæresten i hver langside samt en 
endesten mod vest. Derimod var den østlige endesten samt kamme
rets dæksten fjernet. Ligeledes hældede den østlige sidesten i nordsiden 
stærkt indefter. Kammeret var indvendig ca. 2,4 m langt, 0,7 m bredt 
og ca. 1 m højt.
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Gulvet i kammeret dannedes af et ufuldstændigt fliselag. Herover lå i 
det meste af kammeret et ca. 20 cm tykt, fast lerlag. Det var urørt siden 
oldtiden. Derimod var kammerets østende udgravet til bunds. Det er 
sandsynligvis i dette område, at kraveflasken, hvis hals fandtes af ejeren, 
har stået.

Ved Rosenbergs udgravning af det urørte lerlag fandtes en flække, 
som lå vestligt i graven og 20 cm over bunden. Lidt øst for kammerets 
midte fandtes to små tragtbægre, begge halvt omvæltet på siden. De har 
oprindeligt stået på kammerets gulv. I lerfylden iagttoges også tynde 
sorte lag af formuldet og forkullet organisk stof.

Ca. 14 m øst for kammeret sås i højresten et stort hul i højen. Her

Fig. 2. Halsen afen såkaldt kraveflaske. 
Tegning af Henning Ørsnes.

Fig. 3. En godt 10 cm lang flakke. Teg
ning af Henning Ørsnes.
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har sandsynligvis stået endnu et dyssekammer, som allerede tidligere var 
blevet fuldstændig fjernet.

For at se, om der skulle skjule sig flere anlæg i højen, gravede Gustav 
Rosenberg en ca. 1 m bred og 0,75 m dyb grøft gennem højresten ved 
dens ryg. Der fandtes ikke flere grave.

Da både højen og dyssen var så ødelagt, blev hele anlægget fuldstæn
dig sløjfet efter undersøgelsen.

Fundene

Som nævnt fandtes ved undersøgelsen en godt 10 cm lang, meget re
gelmæssig flække (fig.3). Den har i stenalderen været brugt som kniv. 
De øvrige gravgaver var alle lerkar. Af den såkaldte kraveflaske (fig. 2) 
fandtes desværre kun halsen. Kraven sidder ca. 3 cm under den meget 
smalle hals. På oversiden er den ornamenteret med radiale indridsede 
linier. De to andre lerkar er begge såkaldte tragtbægre. De er ca. 9-10 
cm høje, 9-10 cm brede over mundingen og næsten fuldstændigt be
varede. De har begge rundet bund, skarpt markeret hals/bug-overgang 
samt tragtformet udfaldende rand. På det ene sidder lige under randen 
en lille tap i den ene side. Dette tragtbæger (fig. 5) er under randen or
namenteret med fire vandrette linier lavet med en tosnoet snor. Nederst

Fig. 4. Tragtbager med 
ornamentik i form af 
indtryk afen tosnoet 
snor. Tegning af Hen
ning Ørsnes.
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på halsen ses en vandret række indtryk mens den øverste del af bugen er 
ornamenteret med lodrette indridsede streger. Det andet lerkars orna
mentik (fig. 4) er lavet ved indtryk i den våde 1er af en tosnoet snor. På 
hele halsen ses felter med afvekslende vandrette og lodrette linier, mens 
der på bugen ses lodrette liniegrupper.

Diskussion

Begge tragtbægrene er ornamenteret i den keramikstil, som kaldes 
Volling-stil. De kan ligesom kraveflasken entydigt dateres til 3. fase af 
dyssetid (TN 3) eller tiden ca. 3400 f.v.t.3 Det er sandsynligt, at både 
flækken og de tre lerkar er placeret i graven ved den samme begravelse. 
Selv om der ikke var bevaret skeletrester ved undersøgelsen, er det sand
synligt, at der kun er begravet én enkelt person i gravkammeret.

Der er således tale om et ganske stort, monumentalt gravanlæg, byg
get til blot en enkelt afdød. Dermed er den helt ødelagte stendysse i 
Tindbæk med til at vise, at der allerede i den tidlige bondestenalder, 
eller for mere end 5.000 år siden, opstod sociale skel i vort land.

Der er mange stendysser i Danmark. Men langt fra nok til at rumme 
hele den danske befolkning, som levede omkring år 3400 f.v.t. Stendys
serne er gravsted for samfùndets ledere og som sådan manifestationen af 
de første sociale skel, som på den tid opstår i det danske samfùnd. Det er 
en direkte følge af overgangen fra jæger-økonomi til bonde-økonomi.

I den foregående jægerstenalder havde alle været lige, om end alder 
og god jagtlykke kunne give særlig værdighed. Man levede og arbej
dede sammen i små familieenheder. Dagliglivet bestemtes af dyrenes 
vandringer og det rette tidspunkt for fiskeri og indsamling af bær og 
frugter.

Som bønder måtte man planlægge tilværelsen nøjere. Tiderne for så
ning og høst skulle holdes, og der skulle efter vinteren være korn nok til 
udsæd. Det gik ikke an blot at leve fra den ene dag til den anden. Man 
måtte så småt specialisere sig. Nogle skulle passe svinene eller okserne. 
Andre måtte tage sig af lerkarfremstillingen. Det var nok nogle af kvin
derne. Derimod var det mandearbejde at skaffe flint og lave redskaber. 
I fællesskab byggede man huse, hegnede markerne og bjærgede høsten, 
når tid var.

Med agerbruget blev der behov for, at flere virkede sammen, og man 
fik en fastere organisation end i jægerstenalderen. I løbet af bondesten-
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Fig. 5. Tragt bager med 
ornamentik i form af 
indtryk afen tosnoet 
snor og lodrette indrid
sede streger. Tegning af 
Henning Ørsnes.

alderens første århundreder får nogle personer mere magt end andre. 
Danmarks første sociale ledere dukker op. De havde magt til at lede og 
fordele arbejdet inden for stammen. De kunne disponere over det fæl
les produktionsoverskud på gruppens vegne. Skulle der forhandles med 
nabostammer eller skaffes ting udefra, var det nok også dem.

Vigtigst at alt var dog, at disse mænd stod for kulten og fortolkede 
traditionen. Forbindelsen med det overnaturlige gav dem en særlig ind
flydelse og status. De blev til stenalderhøvdinge.

I midten af 4. årtusind f.v.t. udvikler det danske samfund sig til et 
primitivt høvdingesamfund. Det er et åbent, meget innovativt samfund 
præget af konkurrence om prestige og omdømme mellem de forskellige 
stenalderhøvdinge og deres familier. I Polynesien kan man også i nuti
den studere, hvordan sådanne primitive, lavteknologiske høvdingesam
fund fungerer. I Danmark kan vi kun iagttage de synlige materielle levn 
efter disse første danske høvdingedømmer, nemlig: de danske dysser.

Noter
1. Dyssen fandtes på Hovagergård i Tindbæk, Skjern sogn, Viborg amt. - I fortidsminde

registret DKC har den nr. 130710.102 - F: 2012-2
2. Beretningen om undersøgelsen og fundet opbevares på Nationalmuseet under nr. NM 

A 35.800-3. - Fundet består af: 1. En fragm. A-flække. >10,3 cm lang og 1,7 cm 
bred - 2. Halsen af en kraveflaske. På oversiden er kraven ornamenteret med radiale 
indridsede linier. Munding 2,3 cm. Kraven er ca. 4,5 cm i dam. - 3. Et næsten helt 
tragtbæger. På halsen ses felter, afvekslende med 3 lodrette linier og 6-8 vandrette 
linier. På bugen ses lodrette liniegrupper af 4-5 linier. Al ornamentikken er udført i
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tosnoet snor. 9,7 cm høj, munding 9,0 cm, største bredde 10,0 cm. - 5. Størstedelen af 
et tragtbæger med en lille tap ved den ene side lige under randen. Under randen ses 4 
vandrette linier i tosnoet snor. Ved halsfoden findes en vandret række afkorte, lodrette 
indtryk. På den øverste del af bugen ses lodret afstribning med en pind. 9,3 cm høj, 
munding 10,0 cm. - Alle illustrationerne er fremstillet af Henning Ørsnæs.

3. Se Klaus Ebbesen: Dannes Dolmens - Danske dysser, 2006, s. 19 ff.
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Årsberetning 2007

I det forløbne år har bestyrelsen igangsat en modernisering af Samfun
dets form.

Formålsparagraffen er uændret, men vi har - bl.a. som konsekvens af 
den ny kommunalreform - fundet, at det var ved tiden at sætte ind med 
en stille evolution - et historisk Samfund skal næppe lave revolutioner.

1. Vi vil gerne i stigende grad kunne anvende farvetryk i årbogen.
Også vor aktivitetsfolder har vi ønsket at gøre mere moderne og appe

titlig, så den ikke forsvinder blandt alle øvrige farvestrålende reklamer.
Men den slags ting koster penge. Også trykning og porto stiger. Pen

ge som medlemmerne betaler.
Oveni har vi gennem mange år kunnet regne med et pænt økonomisk 

tilskud fra den gamle Viborg Kommunes Kulturelt Samvirke.
Den nye Viborg Kommune har fastholdt et Kulturelt Samråd. Men 

dels er de samlede midler uændrede til mange flere foreninger, dels be
sluttede dette samråd, at bogudgivelse - som vi i 80 år har betragtet som 
vort væsentligste kulturelle bidrag - ikke længere er en kulturel aktivitet, 
der kan støttes.

Vi er derfor nu henvist til separat at søge Kulturelt Udvalg om til
skud til bogudgivelse eller eventuelt at finde andre sponsorer. Heldigvis 
for os har udvalget i forbindelse med den sidste årbog valgt at give et 
engangstilskud. Om det kan ske fremover, vides ikke. Men vi håber på 
det, idet vi finder, at vi lige netop med vores årbog er med til at profilere 
Viborg-egnen.

Kulturelt Samråd giver fortsat tilskud, men nu kun til vores fore
dragsvirksomhed.

Denne ændring kombineret med, at dannelsen af den nye kommune 
gav os flere naturlige nye samarbejdspartnere, har ført til, at vi i det 
forløbne år har satset mere på arrangementer i fællesskab med andre 
foreninger og organisationer, og at vi bevidst har forsøgt en fysisk spred
ning af møder ud i den nye kommune.

2. En anden ændring i Samfundets form, som generalforsamlingen 
sidste år godkendte, og som nu er gennemført, er, at Samfundet med 
baggrund i kommunalreformen, der betød et farvel til amterne, har 
valgt at ændre sit navn til Historisk Samfund for Viborg-egnen.

Dertil kom, at vi nok i nogen tid havde fundet, at den gamle titel var
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lidt tung, og især at årbogstitlen Fra Viborg Amt kunne misforstås - nær
mest som en art redegørelse for Amtsrådets arbejde.

Da nu amterne er et overstået fænomen, og vores naturlige område 
stort set er den nye Viborg Kommune plus nogle områder i Silkeborg 
Kommune, der føler en kulturel og historisk tilknytning til Viborg- 
området, ja, så blev vort valg af nyt navn Historisk Samfund for Viborg- 
egnen.

3. Endelig har vi også valgt at modernisere vort indbetalingssystem, 
som man nok har bemærket. Kassereren vil i forbindelse med gennem
gang af regnskabet, komme ind herpå.

4. En føler fra vor side om interesse for en art fællesstruktur for de 
lokale historiske foreninger i de gamle kommuner viste, at det i hvert 
fald for tiden ikke var interessant. Måske har netop sammenlægningerne 
betydet, at der er et endnu større behov for de lokale foreninger. Der 
laves i hvert fald et stykke solidt arbejde derude.

5. Vi har i det forløbne år haft Birgit Løgstrup til at holde foredrag 
på Hald og Dancker Jensen fortalte om Herning-Viborg-banen i anled
ning af 100 året for dens indvielse.

Den nuværende sæson 2007/08 startede med et fællesarrangement 
med Søndre Mølle, hvor tidligere borgmester C.A. Jensen fortalte om 
sin tid dér. I oktober deltog samfundet i det spændende og flotte, vel
besøgte arrangement i og omkring Karup Kirke, hvor den af Frederik 3. 
»lånte« alterkalk for en kort bemærkning atter var tilbage.

Papfabrikken i Bruunshaab var rammen om et foredrag af Henning 
Ringgaard Lauridsen, der i de rette omgivelser gav et billede af tidlig 
industri, dens muligheder og begrænsninger.

28. november holdt vi traditionen tro en lille komsammen i anled
ning af udgivelsen af årbogen 2007. Der var pænt fremmøde på Skov- 
gaard Museet, og antallet af deltagere vokser stadig. Stole er ved at være 
en mangelvare!

På januars sidste dag var vi igen på Søndre. Mølle til et fælles arrange
ment, hvor de to planlæggere Kåre Jørgensen og Peter Worsøe fortalte 
om ideen bag og planlægningen af »Den grønne Kvadrant«. Der var 
mange kommentarer og stor spørgelyst, fordi emnet - skønt historisk - 
var up to date og sagen stadig levende.

Der resterer forsat tre arrangementer i dette forår - ud over aftenens: 
12. marts på Egekværnen i Hald Ege skal vi høre om tyske flygtninge i 
Danmark fra 1945 til 1949, og den 24. april vil Jens Vellev berette om 
Asmild Kirkes historie. Vi mødes ved kirken.
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Endelig har vi den 27. maj en mulighed for at besøge museet og ar
kivet i Bjerringbro som et led i at lære hinanden bedre at kende. Man 
sørger selv for transport og tager aftenkaffen med. Så fyld bilen op!

Bestyrelsen har et stort ønske: Vi vil gerne have flere medlemmer. Vi 
synes, at både vore arrangementer og årbogen har en kvalitet, der kunne 
glæde flere. Såfremt forsamlingen er enig heri, skal vi bede jer gøre en 
indsats ved at udbrede kendskabet til Samfundet og dets virke.

Vi overvejer i forbindelse med næste årbogsudsendelse at lave en art 
spørgeskema til gode ideer til en sådan medlemsfremgang. Emner, form, 
indhold osv.

Sluttelig vil jeg gerne rette en tak for et mangeårigt solidt arbejde til 
vor tidligere formand Marianne Bro-Jørgensen og ligeledes en tak til 
den siddende bestyrelse for den indeværende sæson.

Jørgen Østergaard.
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Regnskab 2007
2006 2007

Indtægter: Medlemskontingent kr.
Tilskud, Kulturelt Samråd
Tilskud Viborg Kommune 
Bogsalg
Renter

53.460,00
15.000,00

0,0
1.784,00

812,75

52.922,50
9.500,00

10.000,00
2.121,75
1.155,16

I alt: 71.056,75 75.699,41

Beholdning ved årets 
begyndelse: 49.505,86 39.144,98'

I alt 120.562,61 114.844,39

Udgifter: Trykning af årbog 50.262,00 49.718,75
Trykning af program og labels 9.035,25 8.063,13
Annoncering 708,38 298,66
Udsendelse (kuverter 
og porto m.v.) 9.035,25 11.371,45
Møder og foredrag 10.830,50 544,75
Kontingent, DHF 1.925,00 600,00
Bankgebyrer 765,00 55.00

Ialt: 82.714,63 76.651,74

Beholdning ved årets 
afslutning 37.847,98 36.357,40
I pengekasse 151,50 1.835,25

I alt 120.562,61 114.844,39

Status Indestående pengekasse 1.835,25
Indestående bank 36.357,40
Ialt 38.192,65

Viborg, den 28. februar 2008
Karen Elisabeth Stub

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med bilagene.
B.S. Knudsen Michael Christensen

1. Dækker indestående på 2 bankkonti samt pengekasse: kr. 37.696,48 + 1.297,00 + 
151,50 = kr. 39.144,98.
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