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Silkeborg arkiv 
har en samling af 
telefonbøger fra 1944 
til 2015 - og de er en 
fantastisk kilde til 
lokalhistorien

AF LIS THAVLOV
Arkivleder,  
Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE Gemmer du dine 
gamle telefonbøger? Næppe. Men det 
er der heldigvis nogen, der har gjort 
og stadig gør. Silkeborg Arkiv har en 
samling af  telefonbøger, der dækker 
perioden 1944 til 2015. Desuden har vi 
vejvisere fra 1951 og frem samt nogle 
enkelte, løse vejvisere fra begyndelsen 
af  1900-tallet. 

Umiddelbart kan det synes at være 
aldeles overflødigt, at de er blevet ind-
bundet og opstillet på vores læsesal år 
efter år. Men de er ikke desto mindre 
en fantastisk kilde til lokalhistorien. 

Vi bruger dem selv, når vi registre-
rer fotos til danskebilleder.dk og skal 
bestemme, hvor eller hvornår et foto er 
optaget. Købmand Vittrups forretning 
- hvor lå den? Eller hvad med de første 
supermarkeder - Vime og Løvbjerg? 
Spørgsmål ,som ikke kan besvares på 
anden vis end ved at slå op i telefon-
bøgerne. Og så skal vi ikke glemme, at 
de er gode til at afgøre væddemål med. 

En stor udfordring
Vi har de senere år gjort meget for at 
gøre så mange af  vores materialer til-
gængelige via vores hjemmeside som 
overhovedet muligt. Lige pt. kan over 
12.200 fotografier ses på nettet, des-
uden kan der søges i vor store samling 
af  avisartikler og bøger, i de kommu-
nale og lokalhistoriske arkivalier og 
meget mere. 

Intet er endnu komplet, men meget 
er undervejs. Det er vores store udfor-
dring i disse år - at gøre oplysninger 
om indholdet i vore samlinger tilgæn-
gelige (også kaldet »metadata«), men 
også i særlige tilfælde at gøre centrale, 
originale kilder eller tryksager tilgæn-
gelige direkte på vores hjemmeside. 
Det er netop, hvad der sker i dag. 

Lokale telefonbøger
Fra i dag kan man slå op i telefon-
bøgerne på silkeborgarkiv.dk. Indtil 
videre har vi digitaliseret årgangene 
1944 til 1967, men det er planen at køre 
videre op til årgang 1980. Så der er 
noget at glæde sig til.

Efter aftale med Silkeborg Bogtryk-
keri og Midtjyllands Avis, som er de 
oprindelige udgivere, har vi skannet 
og efterfølgende »læst« alle siderne i 

bøgerne. Dermed er det blevet muligt 
at »bladre« i dem og også lave søgnin-
ger i indholdet - online. 

Så nu kan enhver finde frem til, 
at Vime lå på adressen Vestergade 
14, at Løvbjerg lå på Torvet 3, og at 
købmand Henry Vittrup havde for-
retning på Vestergade 22. Og hvis 
man giver sig god tid, kan man også 
få en fornemmelse af, hvor længe de 
pågældende forretninger eksisterede. 
Det gør man ved at gå flere årgange 
af  telefonbøger igennem - når en bu-
tik optræder første gang, er den åbnet 
inden for det pågældende år, og når 
den ikke længere gør, er den med stor 
sandsynlighed lukket igen. God jagt.

Skatte- og adressebøger
Vi skal også lige gøre opmærksom 
på en anden spændende kilde til lo-
kalhistorie, som allerede i lang tid har 
været tilgængelig. Nemlig de trykte 
»Skatte- og Adressebøger« for perio-
den 1921-1959. Disse årlige udgivelser 
var oversigter over, hvad byens skat-
teydere betalte i skat. Derfor var de 
af  naturlige årsager meget populære. 
Alle kunne jo heri se, hvor meget - eller 
hvor lidt - naboen betalte i skat.

Men bøgerne er, ligesom telefonbø-
gerne, også nyttige for lokalhistorisk 
interesserede eller slægtsforskere,.

Telefonbogen 1944
Hvis vi dykker ned i telefonbogen 
fra 1944, får vi et øjebliksbillede af  
Silkeborg by og dens opland for det 
pågældende år. Eller rettere vi får en 
oplistning af  dem, der havde telefon 
på det tidspunkt.

At dømme efter nummerfortegnel-
sen havde Silkeborg Central ca. 1700 
telefonabonnenter. De er optegnet i 
navneregistret med fulde navn, stil-
lingsbetegnelse og adresse. Desuden 
giver et fagregister overblik over by-
ens erhvervsliv. Her dukker firmaer 
op, som forlængst er forsvundet og 
også erhverv, som ikke længere eksi-
sterer i byen. 

Bagest findes endvidere en oversigt 
over abonnenter, der hører under op-
landets selvstændige centraler: Balle 
Kirkeby, Funder, Grauballe, Krage-
lund, Lemming, Mollerup, Resenbro, 
Serup, Sinding, Svejbæk og Them.

I ny forklædning
Det viser sig, at nogle firmaer faktisk 
har bevaret deres gamle telefonnum-
re. De har blot med tiden fået tilføjet 
flere cifre. Ørneapoteket havde såle-
des i 1944 nummer 1500 - i dag er det 
8682-1500. Dansk Papirvare havde 925 
og har nu 86820-925. Silkeborg Avis 
havde 1300, mens Midtjyllands Avis 
i dag har 8682-1300. 

Helt sjovt er det, at Bog og Idé på 
Torvet i dag benytter faxnummeret 
868200-01 - og at telefonnummer 1 i 
1944 var boghandler Erik Sørensens 
privatnummer. Så der er vel nok en 
sammenhæng. 

Det samme gør sig gældende med L. 
C. Lauritzen A/S. Denne virksomhed 

har i dag faxnummer 868200-13, hvil-
ket i 1944 var »fru L.C. Lauritzens« 
privatnummer. Der er helt sikkert flere 
abonnenter, hvis numre stadig eksiste-
rer i ny forklædning. Og der er sikkert 
familier, hvis gamle numre ligefrem er 
gået i arv.

Hvor længe endnu?
Når jeg sætter årets indbundne udgave 
af  telefonbog eller vejviser på hylden, 
strejfer tanken mig altid - bliver det 
mon sidste gang? For hånden på hjer-
tet. Hvor tit bruger du den trykte tele-
fonbog? Dens indhold er jo i princippet 
forældet den dag, den udkommer. 

I arkivets univers bliver telefonbø-
ger aldrig forældede. Tværtimod. Med 
tiden bliver de informationer, de rum-
mer, mere og mere anvendelige, fordi 
så meget går i glemmebogen. Telefon-
bogen er som nævnt et øjebliksbillede. 
Internettet giver os derimod adgang 
til gengæld adgang til opdaterede op-
lysninger - lige nu og her. Og lige så 
snart, der sker ændringer, så slettes 
og erstattes de forældede oplysninger 
med de helt aktuelle. Vi mister altså 
historikken. Muligheden for at se, 
hvordan det var lige for lidt siden og 
for et år siden. 

Så glæd dig, så længe vi stadig får 
en årlig hilsen i form af  den trykte 
telefonbog. Også selvom den lever en 
skyggetilværelse. Vi skal nok bevare 
den på arkivet - og den skattes af  dem, 
der søger svar på ofte helt elementære 
spørgsmål.

Telefon i Silkeborg
Hvornår kom telefonen egentlig til 
Silkeborg? Silkeborg Folkeblad, der 
var en aflægger af  Aarhus Folkeblad, 
meddelte 30. juni 1887, at der dagen 
før var oprettet telefonforbindelse 
mellem de to byer. Begejstringen for 
den ny teknologi er virkelig til at føle 
på i artiklen, hvor redaktøren noterer, 
at »et lommeur, som lægges til appa-
ratet i Aarhus kan høres helt tydeligt 
i Silkeborg eller omvendt.« Og stolt-
heden skinner også klart igennem, da 
han kan tilføje, at der selvfølgelig er 
et »telefonapparat på Folkebladets 
kontor både i Silkeborg og Aarhus.«

En bemærkning, som sikkert især 
var møntet på konkurrenten, Silke-
borg Avis, som åbenbart ikke tilskrev 
Alexander Graham Bells opfindelse 
fra 1876 særlig stor betydning. I hvert 
fald anskaffede man her først telefon 
i 1892. 

De første fem år var Silkeborg 
Telefonselskab privatejet, men pr. 1. 
januar 1893 blev det overtaget af  et 
aktieselskab, der på dette tidspunkt 
havde omkring 50 abonnenter. Samme 
år blev der også skabt forbindelse til 
Viborg via Kjellerup. Endelig var Sil-
keborg blandt de 17 selskaber, der i 
1896 gik sammen og dannede Jydsk 
Telefon A/S. 

Tråde og kabler
Telegrafforbindelse havde der været 
i byen siden 1857, men nu kunne sil-

keborgenserne altså telefonere med 
hinanden og opnå kontakt til stadig 
flere jyske byer. Det krævede dog en 
»sammenføjning« med andre selska-
ber i en tid, hvor kommunikationen 
foregik via kobbertråde monteret på 
store stativer på byens hustage og på 
telefonmaster langs vejene. 

Først i 1926 blev luftledningerne i 
byen afløst af  jordkabler med en sam-
let længde på 1200 km. »Eller hvis de 
blev lagt i forlængelse af  hinanden, så 
langt som fra Silkeborg til Venedig,« 
som det fremgik af  Silkeborg Avis 26. 
februar. Og det tilføjes, at der på dette 
tidspunkt var 913 abonnenter, som i 
gennemsnit førte 2300 samtaler om 
året, og at der var 21 telefonistinder på 
centralen til at betjene abonnenterne. 
I 1933 var man oppe på 1200 abon-
nenter og i 1952 omkring 2100.

Telefoncentral og telefonhus
Centralen havde de første år til huse på 
Østergade 12, men i 1898 blev den flyt-
tet til ejendommen Søndergade 2 - på 
hjørnet af  Vestergade og Søndergade. 

I 1910 blev centralen etableret i bag-
huset til Østergade 9. Og her kunne 
man efter 2½ års byggearbejde 26. fe-
bruar 1926 tage en ny central i brug 
samme sted. Denne bygning blev ud-

videt med en ny fløj i 1952. Det betød, 
at man med 451 på venteliste for at få 
telefon kunne begynde at optage nye 
abonnenter.

Næste, store udvidelse kom, da 
man i slutningen af  1963 efter et ma-
geskifte med kommunen påbegyndte 
byggeriet af  et helt nyt telefonhus på 
hjørnet af  Rådhusgade og Søgade. Det 
skete i forbindelse med overgangen til 
en fuldautomatisk telefoncentral og 
betød med ét slag, at 90 centraldamer 
var overflødige. Nogle blev overflyttet 
til andet »telefonarbejde«, mens andre 
blev omskolet.

»Det er Silkeborg«
Den fuldautomatiske central i den 
ny bygning blev taget i brug 27. maj 
1967. Derefter skulle Silkeborgs 6000 
abonnenter selv dreje det ønskede 
nummer på telefonskiven for at opnå 
forbindelse. 

200 mennesker var mødt op på den 
gamle central på »A-dagen«, som 
Silkeborg Avis kaldte dagen, hvor 
Silkeborg central blev automatiseret. 
Ordene »Vi lukker nu den gamle cen-
tral« var signalet til, at overkoblingen 
blev foretaget. Derefter lavede direk-
tøren for Jydsk Telefon Aktieselskab 
det første direkte opkald til centralen 
i Aarhus. 

Senere på dagen var der fest i Hånd-
værkerforeningens store sal, hvor 
også de 90 telefonistinder deltog. De 
markerede dagen ved at rejse sig og 
for sidste gang sige i kor: »Det er Silke-
borg«. Sådan som det var blevet sagt 
på centralen siden 1887.

Næste store udvidelse skete i 1983 
med opførelsen af  en ny bygning på 
Håndværkervej - til administration, 

Gamle telefonbøger 
- nu på internettet

 | Telefoncentralens andet 
hjemsted lå på hjørnet af 
Søndergade og Vestergade. 
Den var indrettet i tagetagen, 
hvorfra det store jernstativ 
med alle udgangene rager op. 
Optaget ca. 1910.
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montører og salg af  telefoner. I februar 
1984 blev Silkeborg-området udskilt 
som et selvstændigt teleområde under 
Jydsk Telefon, og i 1986 blev kundebe-
tjeningen udvidet med indretning af  
telebutikken på Søndergade.

På det tidspunkt var monopolet 
endnu ikke brudt. Det skete gradvist 
fra 1991 og frem til den endelige priva-
tisering af  telesektoren i 1997.

 I dag har vi et broget udbud af   
teleoperatører, hvilket ikke længere 
giver mulighed for at udtale sig om 

antallet af  lokale abonnenter.

Telefonbokse 
Telefonboksene, der før var et fast ele-
ment i det danske bybillede, er ved at 
være en sjældenhed. Ifølge en internet-
side skulle der være 161 telefonbokse 
tilbage i Danmark - og tilsyneladende 
ingen i Silkeborg. For nogle få genera-
tioner siden var der offentlige telefoner 
i de karakteristiske små huse overalt 
i større og mindre danske byer. Hvis 
man vil nå at opleve en »levende« te-

lefonboks, så skal man skynde sig at 
tage til Aarhus, hvor der stadig skulle 
være otte spredt over hele byen.

Vi ved ikke præcist, hvornår de 
første telefonbokse blev opstillet i Sil-
keborgs gader. Det skete muligvis alle-
rede i slutningen af  1930’erne. Det var 
de velkendte grønne bokse med på-
skriften »TELEFON« placeret øverst 
på alle fire sider. De var forsynet med 
matterede ruder, så man kunne tale i 
fred, og praktisk nok var de også for-
synet med telefonbøger. I juni 1957 
blev de erstattet af  Jydsk Telefons 
egne telefonbokse, der var udviklet af  
Kirks Telefonfabrikker i begyndelsen 
af  1950’erne. I modsætning til KTAS-

boksen havde disse større ruder, som 
ikke var matterede. 

Så sent som i 1996 satte Teledan-
mark omkring 5000 nye røde telefon-
bokse op over hele landet - heraf  52 i 
Silkeborg-området. I 2012 var der tre 
offentlige betalingstelefoner tilbage i 
Silkeborg: to på Torvet og en på Nør-
retorv. Men de er åbenbart forsvundet 
i de seneste år. 

Og man forstår det jo godt. Nu da 
der er mere end én mobiltelefon pr. ind-
bygger i Danmark, er telefonboksene 
blevet en underskudsforretning. Alle 
har mobilen ved hånden hele tiden og 
kan snakke overalt - på gader, i butik-
ker, i busser og i tog.
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 | En telefonistinde sidder 
ved centralbordet, hvor 
hun modtager opkaldene 
og viderestiller folk til det 
nummer, de ønsker at ringe til. 
Arbejdet som telefonist blev 
overalt næsten udelukkende 
bestridt af kvinder. Optaget 
ca. 1960.

 | Kun en enkelt dag i begyndelsen af juni 1957 kunne folk, der færdedes på 
Torvet, opleve dette syn - at der stod to telefonbokse ved siden af hinanden. 
Den gamle til venstre blev udskiftet med den ny til højre. Silkeborg Avis noterer, 
at »det er blevet dyrere at ringe … idet prisen i lighed med telefonboksen på 
Nørretorv er 25 øre. I den gamle kunne der ringes for 10 øre.«

 | Der bygges ny 
telefoncentral på hjørnet 
af Søvej og Rådhusgade. 
Bygningen til venstre bag 
skiltet med Uno-X Benzin 
var en del af Silkeborg Teater 
(Håndværkerforeningen). Den 
blev nedrevet i 2007. Optaget 
1965.
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DENGANG
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