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Silkeborgenserne 
har kunnet købe is i 
kiosker og forretninger 
i byen i hvert fald helt 
tilbage i 1925 

AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg 
Arkiv

LOKALHISTORIE For et stykke tid 
siden faldt jeg over et sjovt foto fra 
sommeren 1925 optaget ved Hjejlekio-
sken. Man ser det danske komikerpar 
»Fy og Bi«, som takker af  efter at 
have afsluttet optagelserne til filmen 
»Ulvejægerne«, der udspillede sig på 
hjejlebådene og Julsø. 

Det var nu hverken filmen eller det 
berømte par fra stumfilmens dage, der 
fangede min opmærksomhed. Snarere 
en detalje på kioskens markise over 
salgslugen. Her stod der nemlig med 
store bogstaver »IS«. Så turister og 
silkeborgensere kunne altså så tidligt 
som i 1925 købe »iskager« på Havnen. 
Der kan nemlig ikke herske tvivl om 
optagelsestidspunktet for dette foto. 
Den omtalte film havde premiere 6. 
marts 1926, så filmoptagelserne må 
have fundet sted den foregående som-
mer. 

Ved en nøjere gennemgang af  ar-
kivets fotosamling fandt jeg også 
andre »isfotos«. Ét fra omkring 1930 
af  Slusekiosken, hvor man kan se 
et »isreklameskilt« placeret tæt ved 
salgslugen. Og ét af  B. Pedersens 
Mejeri- og Brødudsalg på Torvet 10 
med et »isskilt« i vinduet. Også dette 
foto lader sig datere præcist, da vi er 
i besiddelse af  fotografens protokol, 
som anfører: 23. september 1927.

Hvem kunne levere is?
Mit næste spørgsmål var så: Hvem var 
i stand til på dette tidspunkt at levere 

den is, der blev solgt? Nogle af  byens 
finere konditorier eller restauranter 
tæt på Havnen og Torvet? 

Det var dog ikke muligt at finde do-
kumentation for, at der skulle have væ-
ret produktion af  konsum-is - hverken 
hos konditor Langhoff  på Østergade 
eller Skafte på Torvet, ej heller på Ho-
tel Silkeborg på Østergade eller Dania 
på Torvet. Men det kan selvfølgelig 
ikke udelukkes. 

Hvad så med byens mejerier? Her 
var der bid. Silkeborg Mejeri, der lå i 
baggården til Nygade 39, anfører i en 
såkaldt Mejeristat fra 1931, at man i 
1926 har anskaffet en »Amerikansk 
Icecreamfryser« og yderligere en 
»Eskimomaskine« i 1930 - måske en 
maskine, som kunne lave »eksimois«. 
Som vi alle ved, er en »eskimois« vanil-
leis overtrukket med chokolade. Men 
det er nok de færreste, der ved, at den 
blev opfundet af  danskeren Christian 
K. Nielson, som tog patent på den i 
USA i 1919. Så Silkeborg Mejeri har 
altså vidst, hvad der rørte sig i tiden - 
de var helt fremme i skoene. At der har 
været tale om en succes for mejeriet, 
kan vi måske se af, at det af  bygge-
sagsarkivet fremgår, at Silkeborg Ma-
skinfabrik i 1929 står for opførelsen af  
en »tilbygning til iscream-fabrik i én 
etage op mod forhuset«.

Rent tidsmæssigt kan man fore-
stille sig, at mejeristen har eksperi-
menteret med isfremstilling i foråret 
1925 og har fået Hjejlekiosken til at 
afprøve, om der var salg i dette ny-
modens produkt. Da det viste sig at 
være tilfældet, har man anskaffet det 
mere avancerede maskineri til den ef-
terfølgende sommer-istid. Mejeristen 
kan ligefrem have været på kursus for 
at lære kunsten - i 1926 afholdtes der 
et konsumis-kursus i Århus. 

Så det kunne altså virkelig passe, at 
der blev solgt is på Havnen i Silkeborg 
i 1925 … fotografier lyver ikke!

Danskerne elsker is
Danskerne hører til blandt de mest is-
spisende i Europa. Af  Dansk Isindu-
stris statistik fremgår det, at der  blev 
solgt 5 millioner liter is i Danmark i 
1930. I 2009 konsumerede vi 51,5 mil-
lioner liter - eller i runde tal 10 liter is 
pr. person om året. 

Tidligere var is mest kendt som 
en eksklusiv dessert, der kun kunne 
fås på fine restauranter. Det hang 
selvfølgelig sammen med, at det var 
vanskeligt at køle råvarerne ned til 
frysepunktet. 

Men hvornår blev det egentligt 
almindeligt, at man kunne købe 
»konsum-is« i Danmark? Vi ved det 
ikke helt nøjagtigt. Men i 1906 kunne 
københavnerne købe is i en bod ved 
Svanemøllen. Ejeren drog kort tid ef-

ter til USA for at lære kunsten at lave 
is og vafler på amerikansk manér. 
Da han vendte hjem, etablerede han 
i 1914 den første danske iskremfabrik 
»Amerikansk Ice Cream Fryseri«, som 
med tiden blev til Hellerup Is. Og at 
danskerne tog isen til sig, vidner sta-
tistikken jo om. 

Is-eventyret fortsætter
Vi ved ikke mere om is-eventyret på 
Silkeborg Mejeri. Vi har desværre 
ingen oplysninger om, hvor længe 
produktionen fortsatte og i hvilke 
mængder. Og der er ikke nogen af  
byens andre mejerier, der oplyser, at 
de har produktion af  konsumis.

Alligevel slutter ishistorien ikke her. 
I 1931 påbegyndte Alderslyst Mejeri 
nemlig en produktion af  flødeis med 
navnet »Alderslyst Is«. Mejeriet var 
blevet etableret på Kejlstrupvej (nær 
hjørnet af  nuværende Enghavevej) i 
1928. Og kunne altså allerede tre år 
senere inddrage konsum-is i sit pro-
duktsortiment. Det kan vi dokumen-
tere i mejeriets bevarede hovedbog 
med titlen »Fløde-Is«. 

Her kan vi se - ikke, hvor meget der 
blev produceret - men til hvem, der 
blev solgt is. Der synes at have været 
et stort salg af  is fra »Butikken« - til 

folk, der måske gladeligt lagde vejen 
forbi mejeriet, og til flere kunder i Al-
derslyst. Men i 1935 optræder f. eks. 
»Havnekiosken« (formodentlig Hjejle-
kiosken) på listen over kunder, og her 
kunne betegnelserne »Østergade« og 
»Bøgebjerg« måske dække over Lang-
hoffs Konditori på Østergade og kon-
ditoren på Skoletorvet. 

I 1946 gik Alderslyst Mejeri sam-
men med mejeriet Stassano og opførte 
en »tip-top moderne iscream-fabrik« 
på Enghavevej 4 (det nuværende Eng-
havehuset) - og midt på sommeren 
1947 kom den nye »Silkeborg Fløde 
Is« i handlen. Som begrundelse for at 
lave fabrikken anføres det i »Silkeborg 
Venstreblad«, at »en og anden har sik-
kert ærgret sig ved gennem de sidste 
år i sommertiden dagligt at se store 
kølevogne fra forskellige iscreamfa-
brikker i Jylland holde i Silkeborgs 
gader og læsse deres varer af  ved de 
forskellige forhandlere. Lokalpatrioter 
... har fundet det tåbeligt, at Silkeborg, 
den store turistby, ikke lod pengene fra 
iscreamsalget blive i byen, når varen 
lige så godt kunne fabrikeres her«. Og 
det var da ganske godt set.

Virksomheden kom dog de efterføl-
gende år til at leve en lidt omskiftelig 
tilværelse. Allerede i 1953 blev den 

opkøbt af  Pyramide Is fra Århus og 
med tiden blev fabrikken omdannet til 
isdepot. Til sidst var det Frisko Is, der 
ejede bygningen. 

Is-eventyret sluttede endegyldigt i 
slutningen af  1972, hvor huset blev 
sat til salg og derefter overtaget af  
Silkeborg KFUM og -K. Med til histo-
rien hører, at produktionen på mejeriet 
først blev indstillet i 1985, og at meje-
ribygningen frem til 1989 rummede  
fjernlager for Mejeriet Enigheden, 
hvorefter den blev revet ned.

Byens navnkundige isbarer
Vi skal også lige runde nogle af  byens 
navnkundige isbarer - Reenbergs Flø-
deis på Søndergade 32 og Kildebaren 
i barakbygningen på Christian 8.s Vej. 
Begge steder hører efterkrigstiden til, 
og i begge fik iselskende silkeborgen-
sere i alle aldre serveret hjemmelavet, 
helt uforglemmelig is og vafler, som 
der stadig går frasagn om. Folk fortæl-
ler ligefrem, at de endnu kan huske 
smagen af  den lækre is. Flere husker 
også, at de blev sendt af  sted for at 
hente friskpisket flødeskum i Kilde-
baren. 

Arkivet ligger desværre ikke inde 
med så mange oplysninger eller lige-
frem erindringer om disse to herlige 
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 | Stumfilmparret »Fy 
og Bi« tager afsked med 
Silkeborg efter at filmen 
»Ulvejægerne« er optaget. 
I bagrunden reklamerer 
Hjejlekiosken med, at de 
sælger Is. (1925).   
 FOTO FRA SILKEBORG ARKIV

issteder. Det modtager vi selvfølgelig 
gerne. Specielt mangler vi gode fotos 
af  Kildebaren - både inde- og udefra. 
Men det kunne også være herligt med 
fotos inde fra Reenbergs Is af  såvel 
butikken som fra førstesalen, der blev 
taget i brug i 1957. Reenbergs Is var 
stedet, hvor mange skoleelever smagte 

deres første milkshake eller »Amerika-
ner«, som var en »muslingeskal« med 
is og en flødebolle imellem skallerne. 
Det var også her, mellemskoleleverne 
gik hen, når de havde mellemtime eller 
tog sig en forbudt pjækketime, og det 
var her, man hang ud efter skoletid. 

I nyere tid er man heldigvis vendt 

tilbage til at lave is på gammeldags 
manér. Alle iselskere valfarter til de 
små isproducenter, som efterhånden 
har etableret sig overalt i landets byer. 
Her i Silkeborg er det et herligt forårs-
tegn, når Okkels i Nygade slår dørene 
op. Så er der is - masser af  hjemmela-
vet is - til alle.

 | B. Pedersens Mejeri- og 
Brødudsalg på Torvet 10 B – 
her sælges både is og isvafler 
samt »isportioner«, såvel er 
isdesserter.  FOTO: GEORG DÜNNWALD, 23. 

SEPTEMBER 1927.

 |  Den nyopførte flødeisfabrik på Enghavevej.  FOTO: JOH. JENSEN, 1949.

 |  Kildebaren på Christian 8.s Vej ses her helt til 
højre i den basarbygning, der blev opført i 1952 for at 
»genhuse« nogle af de butikker, der blev hjemløse, 
da man påbegyndte opførelsen af sidste etape af 
Østerport.  FOTO: JOH. JENSEN,1952.

 | Reenbergs 
Fløde-Is på 
Søndergade 32 
(1946).  FOTO  
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