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Der er altiD en grunD
til at gå i fona                

Køb også på fona.DK
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Kom ind i fona og få et 
uforpligtende teletjeK!

smartphone med Windows 8 styresystem. 4,8" stor 

skærm. Indbygget bluetooth, WiFi, gps, NFC, FM-

radio samt plads til at udvide kapaciteten med et 

MicrosD-kort. 

2.499,-
samsung

Ativ S

WindoWs
phone

samsung galaxy
galaxy S iii lte sort 4,8" android lte 

smartphone, 1,4 gHz quad core cpu, Hd 

Super amoled-skærm og fremragende 

ydelse. ekstremt brugervenlig.

2.899,-

til  totalt i orden priser

Smartphones 
uden abonnement

4" touchtelefon med super AMoLED-touchskærm. 

Android 4.1 (Jelly bean) styresystem. 1 gHz dual 

core-processor og et 5 megapixels kamera. Fås også 

i hvid. Ved køb af mere end 2 stk. er prisen 1.799,-

1.499,-
samsung

Galaxy S3 mini

nFC

sort. 4g Windows 8 smartphone med 4,5" HD+ 

AMoLED-skærm og 8,7 mega-pixels kamera med Carl 

Zeiss optik. 

3.499,-
nokia

Lumia 925

4g

999,-
samsung

Galaxy Young

Hvid. smart 3g smartphone med Android 4.1.2 

Jelly bean, flot skærm, microsD-kortlæser, WiFi og 

indbygget gps.

4g

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

Langdistancesvømmeren, den populære Jenny Kammersgaard med sin lokale modstan-
der Blankenborg fra Laven fl ankeret af stationsleder Hanson og assistent Hansen fra 
det daværende Zone Redningskorps. Zonen havde også station i Silkeborg, men Hanson 
var leder af stationen i Skanderborg, og muligvis er fotoet taget, inden svømmeturen 
begyndte fra Ry. FOTO FRA SILKEBORG ARKIV

Svømmeturen skulle 
have været fra Ry 
til Randers, men 
stoppede ved Ans på 
grund af dramatiske 
begivenheder

Af Lis Thavlov, Silkeborg Arkiv

SILKEBORG: Lørdag 28. 
august 1943 ånder alt fred og 
ro i Silkeborg. Den dag påbe-
gynder den berømte langdi-
stancesvømmer, Jenny Kam-
mersgaard, en kapsvømning 
fra Ry til Randers med Blan-
kenborg fra Laven. 

Han må dog opgive i Svej-
bæk Snævringen pga. stærk 
modvind. Men Jenny svøm-
mer videre. 

Da hun ankommer til Silke-
borg ved 20.30-tiden efter 12 
timers svømning, overværer 
6-7000 mennesker, at hun 
sindigt svømmer ind i slusen 
og bliver sænket ned. 

Hun svømmer derefter hele 
natten og når næste morgen 
til Ans. Hun har da svømmet i 
ca. 23 timer og tilbagelagt 75 
km. Men her stopper turen - 
ikke med Jennys gode vilje, 
men fordi dramatiske begi-
venheder har vendt op og ned 
på alt. 

Slut med samarbejde
29. august 1943 - altså i disse 
dage for 70 år siden - brød re-
geringens samarbejde med 
den tyske besættelsesmagt 
sammen. 

Hær og fl åde blev afvæb-
net. Tyskerne proklamerede 
landet i militær undtagelses-
tilstand og indførte dødsstraf 
og standretter.

Hen over sommeren 1943 
havde protester i hele landet 
udviklet sig til generalstrejker 
og massedemonstrationer. 
Sabotagen tog til. Silkeborg 
var ingen undtagelse, men 
det kom her ikke til åben kon-

frontation som i andre byer. 
Antallet af sabotageaktioner i 
byen steg i juli og august, og 
27. august nedlagde 135 ma-
skinarbejdere arbejdet på 
Dansk Automobil Byggeri på 
Torvet - angiveligt fordi deres 
krav om risikotillæg ikke var 
blevet imødekommet. De blev 
også hjemme næste dag. 

Alt var dog roligt i byen. 
Men det ændrede sig. 29. 
august vågnede silkeborgen-
serne op til tyske opslag, der 
bekendtgjorde, at der nu var 
udgangsforbud efter mørkets 
frembrud, at sammenstimling 
og møder med over fem per-
soner var forbudt, at det var 
forbudt at benytte post, tele-
graf og telefon ind til videre. 
Der var meget tysk militær i 
gaderne i byen. 

Aviserne udkom ikke, men 
det rygtedes alligevel hurtigt, 
at borgmesteren og politime-
steren tidligt om morgenen 
var blevet ført til møde hos 
den tyske kommandant. 

Jenny Kammersgaards
23 timer lange 
svømmetur i Gudenå

En cyklist 
stopper 
op foran 
Silkeborg 
Avis på 
Vestergade 
for at læse 
tyskernes 
bekendtgø-
relse. FOTO FRA 
SILKEBORG ARKIV


