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Siden begyndelsen af 
1930’erne har gaderne 
i Silkeborgs midtby 
været pyntet med 
elektrisk lys op til jul

AF LIS THAVLOV
Arkivleder,  
Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE Vi fornemmer det 
alle vegne - ude og hjemme. Julen nær-
mer sig med raske skridt. Måske er det 
mest synlige tegn alt det lys, vi ser alle 
vegne. Vi higer efter lys. Vi glædes ved 
det. Og det er måske netop med »lys«, 
at vi hygger os allermest i juletiden - 
selvom vi jo ikke skal glemme alt det 
andet, vi forbinder med jul. 

Det med lyset, skyldes nok, at vi er 
midt i årets allermørkeste tid. Når man 
færdes rundt i midtbyen, kommer man 
i julestemning bare ved at se alt lyset 
i gaderne og på Torvet.

Mod lysere tider
Der er mange grunde til, at vi holder 
jul, men det er ikke en tilfældighed, 
at julen falder om vinteren. Julen er 
en gammel førkristen fest - en midvin-
terfest, hvor man fejrede, at det nu gik 
mod lysere tider. 

Med kristendommens indførelse 
blev julen en fest, hvor man fejrede 
Jesu fødsel - så at sige, at »Verdens 
lys« var blevet tændt. Det hele hænger 
altså meget godt sammen. I Norden 
blev den traditionelle »jul« og den 
ny »kristmesse« slået sammen. Man 
fastholdt dog det gamle, hedenske ord 
»jul« for denne højtid.

Julebelysning i byens gader
Når jeg går en tur rundt i byen, kom-
mer jeg ofte hjem med spørgsmål, som 
jeg er nødt til at finde svar på i arki-
vets samlinger. På en »juletur« i denne 
uge var spørgsmålet: »Hvornår blev 

der mon for første gang tændt julebe-
lysning i gaderne i Silkeborg?« Det 
korte svar er, at det skete 9. december 
1931. Så faktisk fandt jeg svaret lige 
omkring dagen for begivenheden for 
83 år siden.

Går man til de samtidige aviser, får 
man lidt mere at vide om den store 
begivenhed. Julelys i midtbygaderne 
Vestergade, Søndergade, Østergade, 
Nygade og Estrupsgade var nemlig 
noget, som aviserne syntes, det var 
værd at skrive om og følge op på. 
Samtidig var der lidt »kød« på sagen, 
fordi arbejdet med at hænge de mange 
elektriske pærer og granguirlander op 
i byens gader åbenbart var større end 
først antaget - så selve lystændingen 
måtte udskydes fra søndag til onsdag 
den 9. december.

I en artikel i Socialdemokraten fra 
7. december får vi denne forklaring: 
»De handlende nåede ikke, som planen 
oprindelig var, at få udsmykningsar-
bejdet i gaderne færdig til i går (6. 
december). Man havde ønsket, at illu-
minationens lysorgie skulle vise sin 
virkning allerede søndag aften, men 
trods store anstrengelser lykkedes 
dette ikke. Vel var et par af  gaderne 
allerede i orden, men lyset skulle 
samtidig stråle over alle de gader, der 
skulle illumineres.«

De handlende prøvede alligevel at 
redde situationen. For artiklen i Social-
demokraten fortsætter med at oplyse, 
at: »for i nogen grad at erstatte dette 
tog de handlende fat lørdag nat på at 
pynte deres vinduer og forretningslo-
kaler. Dette arbejde blev udført med 
stor iver, og resultatet blev overmåde 
godt … Naturligvis var der en masse 
mennesker i gaderne for at beundre de 
mange smukke udstillede varer.« Så 
julehandlen kom altså i gang i begyn-
delsen af  december, også selvom den 
nye juleudsmykning ikke var blevet 
tændt.

Tusinde elektriske lys
Om selve begivenheden, hvor julebe-
lysningen endelig strålede i byens ga-
der, berettede Silkeborg Avis følgende: 
»Men i går (9. december) blev man fær-
dig, og kl. 4 tændtes de tusinde elektri-
ske lys, der sammen med guirlanderne 
er spændt tværs over de fem gader. 
Illuminationen tog sig festligt ud, og 
virkningen forøgedes, efterhånden 
som mørket sænkede sig tættere om 
byen. Silkeborgs lange lige gader er 
jo som skabte for en sådan illumina-
tion, og står man for enden af  en af  de 
pågældende gader, danner lysene en 
strålende pergola, hvor blomsterne er 
erstattet med de tusinde lys. Man kan 
ikke undgå at komme i julestemning, 
når man går hen under de strålende 
lysbuer og ser på de mange smukke 
og nyttige genstande i butikkerne ... 
På søndag og næste søndag (13. og 
20. december) har forretningerne lov 
til at holde åbent fra 4-9, og hvis det 
gode vejr holder sig, kan der sikkert 
ventes stort besøg. Publikum vil da 
få lejlighed til at glæde sig over den 

smukke og festlige gadeillumination.«
Man kan ligefrem forestille sig, hvor 

smukt og festligt det må have været, 
når byens gader pludselig var badet 
i julelys. Vi skal huske på, at den al-
mindelige belysning i gaderne på dette 
tidspunkt stadig var gaslygter.

Julehandlen 
Under overskriften »Julehandlen i 
går« gør Socialdemokraten status 
over årets julehandel mandag 14. de-
cember: »De smukt pyntede butikker 
og de mange udstillede varer i byens 
forretninger samt den imponerende 
juleudsmykning i den indre bys for-
retningsgader havde sikkert alt sam-
men bidraget til et stort besøg i går i 
Silkeborg. Navnlig i timerne fra kl. 4 til 
kl. 7 var folkemængden i gaderne im-
ponerende stor. Ikke blot var fortovene 
fyldt med mennesker, men også køre-
banen var delvis optaget, så færdslen 
af  køretøjer gennem disse gader måtte 
foregå i langsomt tempo. Det var ikke 
byens folk alene, der fyldte gaderne, 
der var også mange landboere. Man 
fik det indtryk ved en tur gennem 
byen, at der var særdeles livlig han-
del i så godt som alle de forretninger, 
der holdtes åbne, i hvert fald havde 
adskillige stort rykind ... Forhåbentlig 
har de handlende haft en omsætning, 
der nogenlunde svarer til deres for-
ventninger.«

200.000 kr. til de handlende
Men hvor mange penge var der så i 
omløb? Et andet sted i samme avis for-
søger man under overskriften »200.000 
kr. til Silkeborg bys handlende« at give 
et bud på, hvor mange penge byens 
julespareforeninger og andre havde 
udbetalt til sparerne og medlemmerne: 
»Man anslår de opsparede beløb til ca. 
160.000 kr., alt sammen i småbeløb, 
til måske 2 á 3000 sparere. Endvidere 
har Silkeborg Brugsforening udbetalt 
udbytte til dens kunder, ca. 37.000 kr. 
og Arbejdernes Fællesbageri 12.000 
kr. Dette udgør tilsammen 209.000 kr. 
Måske er en halv snes tusinde heraf  
anvendt til betaling af  terminsrenter, 
men man kan nok gå ud fra, at et par 
hundrede tusinde kr. finder vej til by-
ens forretninger til indkøb af  mange 
forskellige slags varer …« 

Så selvom der var krise, og Silke-
borg var hårdt ramt, har familierne 
alligevel haft lidt at gøre med til 
glæde for de handlende. Ifølge Dan-
marks Statistik svarer 200.000 kr. til 
7.664.044,94 kr. nutidskroner

Tid til status
Efter jul var det tid at gøre status. Der 
var jo krise i Danmark og i resten af  
verden. Arbejdsløsheden steg og steg 
- fra 15 % i marts 1930 til 34 % i 1932, 
mens priser, indtægter og produktion 
faldt. Så forretningerne har haft god 
grund til at være usikre på, hvordan 
julehandlen ville forme sig. Silkeborg 
Avis lavede en rundspørge for at høre, 
hvordan det så var gået. Sammenfat-
tende var de adspurgte tilfredse med 

årets resultat. Julehandlen havde hos 
alle været god og omsætningen no-
genlunde som de foregående år - på 
trods af  et prisfald på omkring 10 
%. Men de konstaterede også næsten 
samstemmende, at der fortrinsvis var 
købt nyttegenstande. 

Herreekviperingshandler Chr. W. 
Jensen fra Engelsk Beklædningsma-
gasin konkluderede: »Jeg tror også 
nok, at der har været flere mennesker 
i byen og butikkerne, end tilfældet har 
været de sidste år, hvilket naturligvis 
skyldes det gode vejr, men også byens 
udsmykning. Jeg har hørt flere udtalel-
ser om, at man først havde tænkt sig at 
tage til den eller den by, men nu ville 
man ind og se, hvorledes Silkeborg 
var smykket.« 

Så det var da godt, at det lykkedes 
at få hængt alle lys og granguirlan-

derne op - ellers var det måske slet 
ikke blevet jul i 1931.

Hvornår blev træet tændt?
Et af  min juleturs andre spørgsmål er 
indtil videre ubesvaret. Det er nemlig 
endnu ikke lykkedes at finde frem til, 
hvornår man første gang havde jule-
træ på Torvet med elektrisk lys. Det 
ser vi, om vi kan finde et svar på til 
næste fredag ...
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Julen er lysets fest -  
også i byens gader Det var 

DENGANG

SILKEBORG 
ARKIV
Henvendelser om artikler 
bragt under »Det var den-
gang« kan ske til Silkeborg  
Arkiv, Hostrupsgade 41A, 
Silkeborg

email:  
arkiv@silkeborgbib.dk 

telf.: 87221924

Silkeborg Arkiv har åbent 
mandag-onsdag kl. 11-16 og 
torsdag kl. 12-19

 | Vestergade set fra hjørnet 
ved Hostrupsgade. Til venstre 
ses Silkeborg Avis’ bygning. 
(Den blev nedtaget i 2005 og 
genopført lidt længere nede 
ad gaden i 2008).

 | Vestergade set fra omkring 
hjørnet ved Rådhusgade. 
Bygningen til højre er nummer 
2B.
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Avisfotos 
desværre  
ikke bevaret
Silkeborg Avis sendte sin 
fotograf  ud på gaderne for 
at forevige den herlige nye 
juletradition. Disse optagel-
ser er desværre ikke bevaret 
i arkivets samlinger. Vi brin-
ger derfor en serie andre fotos 
fra byens julepyntede gader 
optaget i løbet af  1930’erne 
og -40’erne.

 | Søndergade 
set fra hjørnet 
ved Nygade - 
op mod Torvet.

 | Nygade set 
fra Skolegade.

 | Vestergade set fra omkring 
hjørnet ved Rådhusgade. 
Bygningen til højre er nummer 
2B.

Der skrives i disse uger meget om 
behovet for julehjælp til socialt dår-
ligt stillede familier og enlige i Dan-
mark. Og ingen tvivl om, at behovet 
for hjælp er stort - også herhjemme.

Men der er andre steder, hvor 
behovet er endnu større. Det frem-
går af  en hilsen, vi har modtaget 
fra den Silkeborg-baserede hjæl-
peorganisation Projekt Viktor, der 
hjælper gadebørn og deres familier 
i Filippinerne. 

Igen i år uddeler Project Viktor 
julekurve til fattige familier som 
bor på en berygtet losseplads i Fi-
lippinerne, i udkanten af  Butuan 
kaldet »Smokey Mountain«.

Man kan sprede juleglæde hos 
disse familier ved at give en jule-
kurv, og Projekt Viktor har et tilbud 
om et års medlemskab samtidig 
med, at man giver en julekurv, alt 
sammen til et meget overkommeligt 
beløb for de fleste danskere.

Indholdet i julekurvene fortæller 

noget om, hvor basale behovene er i 
slumkvartret i Filippinerne. Det er 
ikke juleknas og flæskesteg, men 
sukker, mel, Nescafé, kakaopulver, 
vaskepulver, tandpasta, tandbør-
ste, spaghetti, pastasauce og ris. 
Eneste luksusting, der er med i 
kurvene, er tøjbamser. 

Familierne, der får glæde af  kur-
vene, lever på samfundets bund og 
tjener penge til dagen og vejen ved 
at indsamle og sælge metal- og pla-
stikaffald på lossepladsen.

Det siger sig selv, at det er meget 
sundhedsskadeligt at bo og arbejde 
på lossepladsen, uden sikkerheds-
udstyr og i 30 graders varme. Risi-
koen for at skære sig på metal- eller 
glasaffald og dermed få betændte 
sår er en daglig bekymring for fa-
milierne, da de ikke har råd til at 
få behandlet sårene på hospitalet.

Hvis man giver penge til en ju-
lekurv, er man i øvrigt med i lod-
trækning om en præmier. Det kan 
man altsammen læser mere om på 
Project Viktors hjemmeside.

Her kan vi lige slutte med at 
fortæller, hvorfor hjælpeorgani-
sationen har det noget specielle 
navn »Project Viktor«. Det er ikke 
en person, der lægger navn hertil, 
men »Viktor« betyder på latin 
sejrsherre - og det er foreningens 
mål at give gadebørnene nogle små 
og store sejre.

 | Det er børn som disse - gadebørn i Filippinerne, der vil få glæde af 
julekurvene fra Projekt Viktor.  FOTO: PROJEKT VIKTOR

UDKIG

I løbet af den næste 
måneds tid bliver 
det afgjort, hvem 
der bliver ny plan- 
og byggechef

AF JESPER ROSENQUIST
jero@mja.dk

SILKEBORG Kommunens nuvæ-
rende plan- og byggechef, Svend 
Jakobsen, går på pension næste år, 
og derfor er kommunen i gang med 

at finde frem til, hvem der skal tage 
over efter ham.

Afdelingschef  for teknik- og mil-
jøafdelingen, Søren Peter Sørensen 
fortæller, at kommunen har fået 10 
ansøgninger til den ledige post.

- Jeg håber, vi har fundet frem til 
vores nye plan- og byggechef  inden 
jul, men det er ikke sikkert. Der er 
mange formalia, der skal falde på 
plads, så det bliver nok først på den 
anden side af  jul, at vi kan melde 
noget offentligt ud, siger Søren Pe-
ter Sørensen.

Den nye plan- og byggechef  skal 
tiltræder den 1. marts næste år.

10 har søgt om blive 
plan- og byggechef


