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Af Max Steinar

Harbovad 9, Funder

Det er sagt så mange gange, at 
det har udviklet sig i nogles 
ører næsten at blive en ond-
skabsfuldhed: Herning kan - 
Silkeborg kan ikke.

Men desværre, om det gør 
ondt eller ej, så kan Herning 
nu igen noget, Silkeborg ikke 
har formået: oprette en dyre-
have.

For at gnide groft salt i så-
ret, så har vore grusomme na-
boer mod vest oven i købet til-
ladt sig at overtage vores 
dådyr. Fra den Silkeborg Dy-
rehave, som blev lagt i graven 
af motorvejen, OG som vi i 
Silkeborg ikke kunne fi nde en 
ny plads til.

Ifølge Herning Folkeblad 
den 11. juni, så er herningen-
serne lykkelige for at have 
overtaget vores dådyr. Ja, 
borgmester Lars Krarup og 
hans byrødder har da også 
lige fundet en halv million 
kroner til at lave nyt hegn og 
selvlukkende klaplåger, så de 
25 eks-Silkeborg dådyr kan 
nydes af herningenserne.

- Det er en god fl ok rent ge-
netisk. Den har blod fra Jæ-
gersborg Dyrehave og er i 
stand til at leve mere vildt, 

beretter en åbenbart stolt 
skovfoged, Torbjørn Tarp, til 
folkebladet.

Kommunen har søgt og fået 
dispensation fra Skovloven til 
at oprette dyrehave i, hvad 
der hedder Løvbakkerne. Den 
dispensation, som åbenbart 
ikke var mulig i Danmarks 
mest skovrige kommune, Sil-
keborg?!

Jeg lever og bor lige i bryd-
ningsfeltet mellem Silkeborg 
og Herning, i Funder. Jeg hø-
rer og ser meget omkring her-
ningensernes ide-, samhørig-
heds- og virkelyst. Og kære 
medborgere i Silkeborg Kom-
mune: lad være, at hernin-
genserne på grund af en fl ad 
mark hele vejen omkring 
byen problemfrit og uden 
større naturhensyn har kun-
net få lavet motorveje på 
kryds og tværs. Lad være, at 
de i Georg Sørensen har en 
sand Georg Gearløs med hen-
syn til utrolige og dog leve-
dygtige ideer. Og lad være, at 
de har en sammensætning og 
holdånd i byrådet, som gene-
relt tænker i fællesskabets ba-
ner i stedet for egensindigt 
soloridt.

Men at vi i skovkommunen 
Silkeborg ikke har kunnet fi n-
de sammen om - naturligvis - i 
grønt og blåt at fi nde plads til 
de dådyr, der blev hjemløse, 
og at Herning i stedet overta-
ger dem …

Det er for mig den endegyl-
dige bøjen nakken for det fak-
tum, at Silkeborg ikke kan, 
ikke vil, ikke magter.

‼ Silkeborg 
Dyrehave - i Herning!

Silkeborg Arkiv vil gerne have oplysninger om de små 
huse på billedet her.

Fuglekongen afsløres 
først ved gallafest 
til efteråret

SILKEBORG: Byens ældste 
forening, Silkeborg Skyt-
telaug af 1857, har afviklet 
sommerskydningen på an-
lægget ved Søholt. Omkring 
100 skyttebrødre deltog. 

Arrangementet startede 
med samlet march fra havnen 
til byens torv, og herfra gik 
det videre med busser til sky-
deanlægget. På torvet blev de 
mange brødre samt gæster fra 
venskabslauget, Det Broderli-
ge Skydeselskab i Ålborg, Pa-
venskabslauget, Det Broderli-
ge Skydeselskab i Ålborg, Pa-
venskabslauget, Det Broderli-

pegøjegildet af 20. maj 1431, 
modtaget af fuglekongen, 
adm. direktør Flemming Hei-
berg, samt statsminister, di-
rektør Henrik Holst Christen-
sen. På torvet blev 11 nye 
fugle-unger optaget.

Sommerarrangementet er 
opdelt i skydning mod fuglen, 
samt en række skiveskydnin-
ger. Traditionen tro blev det 
første skud mod fuglen a� yret 
af den nuværende fuglekon-

ge, Flemming Heiberg.
Resultatet af fugleskydnin-

gen blev: Venstre slagfjer: 
Henrik Duedal. Højre slag-
fjer: Henrik Sparring. Venstre 
klo: Knud Jensen. Højre klo: 
Torben Trosborg. Næbbet: 
Carsten Holst. Kronen: Kalle 
Hemmingsen. Halen: Ib Riis 
Pedersen. Halsen: Ole Würtz. 
Venstre vinge: Jan Hessel-
lund. Højre vinge: Arne An-
dersen. 

Brystpladen blev nedskudt 
af Peter Bang, der dermed 
kan titulere sig skyttekonge 
frem til næste sommer. Først 
til gallafesten til efteråret bli-
ver det afsløret, hvem der skal 
afl øse Flemming Heiberg som 
fuglekonge. 

Resultatet af skiveskydnin-
gerne:

Hovedskydningen: 1. Er-
ling Thomsen 99 p. 2. Ole 
Würtz 99 p. 3. Claus Brænd-
strup 99 p.

Pokalskydningen: 1. Hen-
rik »Tømrer« Pedersen 50 p. 2. 
Christo� er Andersen 50 p. 3. 
Thomas Brændstrup 49 p.

Veteranskydningen: 1. 

Arne Andersen 48 p. 2. Jan 
Hessellund 48 p. 3. Søren Se-
hested 48 p.

Gudenåpokalen: 1. Bjørn 
Pedersen 99 p. 2. Christo� er 
Andersen 98 p. 3. Ole Würtz 
98 p.

Under frokosten efter skyd-
ningerne blev statsminister 

Henrik Holst Christensen og 
ceremoniminister Carsten 
Holst hædret med fortjeneste-
medaljer fra venskabslauget i 
Ålborg. 
medaljer fra venskabslauget i 
Ålborg. 
medaljer fra venskabslauget i 

Hædersbevisningerne blev 
overrakt personligt af Pape-
gøjegildets formand, Poul 
Christian Pedersen Bach.

100 deltog i 
fugleskydningen

Flemming Heiberg, der sidste år fi k titlen fuglekonge, 
a� yrede det første skud mod fuglen i overværelse af 
statsminister Henrik Holst Christensen (yderst til højre).

SILKEBORG: Ugens foto fra 
Silkeborg Arkiv er et af dem, 
arkivet har fået indleveret 
uden nærmere oplysninger, 
så man kender stort set intet 
til motivet.

Arkivet vil derfor rigtig ger-
ne have oplysninger, hvis no-
gen kan hjælpe med det. Hvor 
ligger - eller måske lå - denne 
række af små byhuse?  Og 

hvornår omtrent er billedet 
taget? 

Hvis du kan hjælpe med 
oplysninger så mail dem til 
arkiv@silkeborgbib.dk eller 
ring til arkivet på tlf.: 87 22 
19 24. 

Fremkommer der oplysnin-
ger, vil vi naturligvis også vi-
deregive dem her i Midtjyl-
lands Avis. 

Kender nogen disse små byhuse?

Henvendelser om artikler bragt under »Det var den gang« kan ske til:
Silkeborg Arkiv - E-mail: arkiv@silkeborgbib.dk - Tlf.: 87 22 19 24 

DET VAR DENGANG

DEBAT
Indlæg må højest være på 400 ord. 
Skriv til silkeborg@mja.dk eller 
Papirfabrikken 18, 8600 Silkeborg

Brand & Redning 
starter som noget 
helt nyt et ungdoms-
brandkorps, der skal 
lære unge om 
brandbekæmpelse 
og konsekvenserne 
af brand

Af Esben Stenfeldt

SILKEBORG: Unge mellem 13 
og 16 år behøver ikke længere 
vente, til de fylder 18 år for at 
prøve kræfter med brandbe-
kæmpelse/forebyggelse og 
førstehjælp. Silkeborg Brand 
& Redning starter nemlig nu 
et ungdomsbrandkorps. Det 
sker i samarbejde med Silke-
borg Ungdomsskole og Ung 

Trivsel i Alderslyst.
- Vi vil gerne give de unge 

indblik i, hvad der sker, når 
man sætter ild til noget. Hvil-
ke konsekvenser, det har. Og 
så vil vi gerne gøre lidt rekla-
me for os selv. Hvis der er no-
gen, der bliver bidt og kunne 
tænke sig at være brandmand 
i fremtiden, så er det kun 
godt, siger Anders Simonsen 
fra Silkeborg Brand & Red-
ning.

Han er leder af projektet og 
en af de fi re instruktører.

Målgruppen er blandt an-
det unge mennesker, der går 
og keder sig og derfor blandt 
andet leger med ild. Holdet 
har plads til 16 elever, og fi re 
af pladserne er reserveret til 
personer udpeget af SSP-kon-
sulenter.

Medlemmer af ungdoms-

brandkorpset bliver som ud-
gangspunkt uddannet over 20 
uger. Ugerne kommer til at 
bestå af tre timers undervis-
ning hver onsdag, fordelt på ti 
uger fra august og ti uger i 
foråret 2014.

Praktisk undervisning
- Vi vil gerne undgå for meget 
mørke og kulde; vi kommer til 
at være meget udendørs, da 
det hovedsageligt bliver prak-
tisk undervisning, og så tager 
vi teorien på stedet, siger An-
ders Simonsen.

Forløbet kommer til at læne 
sig op ad den almindelige 
grunduddannelse for brand-
mænd, men instruktørerne 
har ikke helt fastlagt pro-
grammet endnu. En stor del 
af inspirationen kommer fra 

Ikast, hvor brandvæsenet har 
en lignende ordning. Tilsva-
rende ordninger fi ndes også 
rundt om i andre byer, blandt 
andre Randers, Ålborg og fl e-
rundt om i andre byer, blandt 
andre Randers, Ålborg og fl e-
rundt om i andre byer, blandt 

re sjællandske byer.
- Får vi nu fyret hele pro-

grammet af på de første ti 
uger, så starter vi et nyt hold 
op til foråret i stedet. Det er jo 
nyt for os, så vi føler os lidt 
frem og lærer lidt fra Ikast, si-
ger Anders Simonsen.

Brand & Redning og ung-
domsskolen inviterer interes-
serede til at kigge forbi brand-
stationen på Bredhøjvej i 
morgen, hvor der informati-
on.

Lørdag 15. juni kl. 13-15: 
Brandstationen, Bredhøjvej 
10, Silkeborg: Information 
om ungdomsbrandkorpset

Unge brandfolk skal 
stoppe leg med ild

SILKEBORG: Er man til hot-
dogs med eller uden det hele 
- og kan man lide at se andre 
fylde sig til bristepunktet i 
den populære spise, kan man 
på lørdag blive godt under-
holdt på Torvet i Silkeborg.

Her afvikles nemlig DM i 
hotdog-spisning på tid, hvor 
de kvalifi cerede har en halv 
time til at spise så mange hot-
dogs som muligt. Det er inde-
haver af Trianglens Pølsevogn 
i Silkeborg, Rene Kristensen, 
som er arrangør af dysten, og 

den regerende mester, Benny 
Kristensen, er i øvrigt også fra 
Silkeborg. Han vandt sidste år 
mesterskabet ved at spise 24 
hotdogs på 30 minutter. Del-
tagerne i kvalifi kationsrun-
derne, der er foregået landet 
over, har hver betalt 100 kro-
ner, og 10 kroner heraf går til 
foreningen Familier med 
Kræftramte Børn.

Lørdag den 15. juni kl. 
12: Torvet i Silkeborg: 

DM i hotdogspisning

DM for hotdog- entusiaster
SILKEBORG: »Fortællinger på 
Silkeborg Bad« er titlen på en 
ny fortællefestival, som bliver 
afviklet for første gang på Sil-
keborg Bad på søndag.

Her kan man møde 20 en-
gagerede amatørfortællere, 
som vil sætte fortælleglæden i 
højsædet i det grønne, og 
midt på dagen får festivalen 
besøg af den professionelle 
skuespiller og fortæller, Vigga 
Bro, der også bidrager til for-
tælledagen med en god histo-
rie.

Fem steder rundt omkring i 
skulpturparken ved Silkeborg 
Bad fortæller voksne historier 
for hinanden og publikum. 
Der er skæbnefortællinger, 
bibelhistorier, eventyr og 
troldehistorier. Nogle fortæl-
linger er for alle, andre særligt 
gode for børn, og så er der 
nogle, der er forbeholdt voks-
ne.

Søndag 16. juni kl. 11-17: 
Silkeborg Bad, Skulptur-
parken: Fortællefestival

Fortællingens festival


