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Konditor Langhoff 
fik både sin gamle 
og sin nye forretning 
fotograferet grundigt 
i efteråret 1939

 
 
 
 
 
 
 
 
AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg 
Arkiv

Vi tager i dagens artikel afsæt i en af  
Silkeborg Arkivs store skatte - nega-
tivarkivet efter fotografmester Joh. 
Jensen, som vi også viste eksempler 
på i bogen »Fotografiske Øjeblikke«. 
Det må i høj grad betegnes som lokal 
kulturarv. Samlingen rummer både 
portrætter og mere dokumentariske 
optagelser af  gader, butikker, virk-
somheder, foreningsfester, gymnasti-
kopvisninger, skoleklasser og meget, 
meget mere. Der er langt over 65.000 
nummererede optagelser, ofte med op 
til ti negativer pr. nummer. 

Vi i er gang med at sikre bevaringen 
af  det store arkiv. Problemet er, at de 
mange negativer enten er ved at gå i 
opløsning eller også udgør en risiko, 
fordi de er brandfarlige og derfor skal 
udskilles. Vi har hidtil gennemgået ca. 
en tredjedel af  negativerne, men det er 
et kapløb med tiden. 

Negativerne bliver ompakket og 
hvis de har et interessant motiv, bliver 
de skannet, registreret og sidenhen 
lagt ud på danskebilleder.dk - men det 
kniber med tid og ressourcer. Som et 
lille eksempel på bredden i Joh. Jensens 
samling bringer vi her to serier af  opta-
gelser fra Langhoffs Conditori, der væk-
ker minder hos mange silkeborgensere. 
De fleste mindes sikkert konditoriet på 
første sal på hjørnet af  Torvet og Øster-
gade og bageriet, der lå i stueetagen. 
Men vi skal lige begynde et andet sted. 

Flere generationer Langhoff
Konditor Frederik Langhoffs slægt 

havde holdt til på egnen siden begyn-
delsen af  1800-tallet. Han var selv 
fjerde generation. Hans oldefar var 
skovrider på Marienlund. Hans bed-
stefar var skovfoged og boede på Nå-
ege, hvor han også drev et traktørsted. 

Hans far, Christian Langhoff, blev 
bager og fik i 1888 bevilling til at drive 
bageri og konditori på Østergade 12. 
Frederik blev også selv bager og siden-
hen kok. Han overtog konditoriet efter 
sin far i 1918. Også Frederik Langhoffs 
efterkommere gik ind i virksomheden. 
Det blev til yderligere to generationer 
Langhoff  frem til 1995, hvor det gamle 
bageri blev overtaget af  en tidligere 
lærling.

En fremsynet konditor
I efteråret 1939 var Frederik Lang-
hoff  tæt på at skulle flytte både sin 
forretning og sit hjem fra Østergade 
12 til den nyopførte hjørneejendom på 
Torvet. Bygningen var som omtalt i en 
tidligere artikel bestemt til at skulle 
rives ned for at give plads til udvidelse 
af  Østergade og det store nye byggeri 
på sydsiden af  Østergade.

Frederik Langhoff  var fremsynet og 
havde klart set muligheder og fordele 
ved at flytte sin forretning og sig selv 
op på Torvet. Han erstattede det gamle 
og umoderne »produktionsapparat« 
med et tip-top moderne og større bage-
ri og konditori. Derved kom han også 
tættere på Torvet, hvor kunderne mere 
naturligt kunne lægge vejen forbi. 

Dokumentariske fotos
Han har altså sikkert haft nok at tænke 
på i løbet af  året 1939. Alligevel gav 
han sig tid til at bede fotograf  Joh. 
Jensen om at gennemfotografere det, 
der nu stod til at skulle rives ned. Både 
virksomheden med bageriet, butikken 
og konditoriet på første sal samt »pri-
vaten« på øverste etage. 

I september 1939 lavede Joh. Jensen 
i alt 15 optagelser af  både bagerbutik, 
konditori og bageriet, men også af  den 
private beboelse.

Konditorens fremsyn stoppede dog 
ikke her. Da alt var klart i de nye om-
givelser, som omfattede tre etager fra 

Der bor  
en bager ….

 | Det fine gamle »Café og Conditori« 
tilhørende Frederik Langhoff på 
Østergade 12. OPTAGET AF JOH. JENSEN, 

SEPTEMBER 1939.

 | De fine, lidt bedagede 
serveringslokaler på første sal. 
Til venstre ses på væggen en 
højtaler - måske en radio? Til 
højre ses et møbel med dagens 
udvalg af aviser. OPTAGET AF JOH. 

JENSEN, SEPTEMBER 1939.

 | Bageri-udsalget 
i stueetagen med 
indgangsdøren til venstre. 
Kaffekopper og -kander m.m. 
I skabene til højre antydes, at 
det også var her servitricerne 
gjorde bakkerne klar til 
servering. Fotografen har stået 
på trappen op til konditoriets 
lokaler på første sal. OPTAGET AF 

JOH. JENSEN, SEPTEMBER 1939.
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kælder til første sal, fik han atter foto-
grafen til at komme. Nu var det blevet 
november og det blev til i alt 14 opta-
gelser i butiks- og baglokalerne både 
nede og oppe. Desværre ser det ikke 
ud til, at Langhoff  også her fulgte op 
med dokumentariske optagelser af  sit 
nye hjem i hjørnelejligheden på anden 
sal over konditoriet. 

Privat dokumentation
Vi kan takke Frederik Langhoffs hi-
storiske bevidsthed for en spændende 
serie optagelser. De var næppe tænkt 
som andet end privat dokumentation 
og som »minder«, og er derfor aldrig 
blevet offentliggjort. 

De dukkede op ved vores systema-
tiske gennemgang af  den store sam-
ling af  fotografens negativer - og er 
nu ikke blot blevet bevaret, men også 
tilgængeliggjort. Vi får hermed mere 
end 75 år senere et helt unikt indblik 
hele Frederik Langhoffs verden - og 
selvfølgelig også i den verden af  i går, 
som mange kendte til som kunder.

Konditori i Østergade
Optagelserne fra Østergade 12 viser 
os en fin og fornem, lidt bedaget ba-
gerbutik med udstillingsvinduer ud 
til gaden. Den har sikkert allerede vir-
ket gammeldags der i slutningen af  

1930’erne. Så der synes at have været 
rigtig god grund til at flytte virksom-
heden til nye omgivelser. 

Serveringslokalerne på første sal er 
også meget stilfulde. Man kan næsten 
fornemme stemningen - lige om lidt 
kommer serveringsdamen med kappe 
og hvidt forklæde op ad trappen med 
en bakke med kaffe eller varm chokola-
de og Langhoffs navnkundige kringle. 

Pladsen synes at være veludnyttet, 
men dog lidt trang. Der er to lokaler, 
måske tre - ét med almindelige borde 
og stole og ét lidt større med kurve-
møbler. Der er vel plads til omkring 
40-50 gæster.

Også optagelserne af  hjemmet, 
hvor Frederik Langhoff  (1889-1966) 
og Julie Helene Langhoff  (1897-) og 
deres familie boede, giver os et spæn-
dende øjebliksbillede. Et indtryk af, 
hvordan et hjem var indrettet på da-
værende tidspunkt - smagfuldt og 
med gode, solide møbler, som med stor 
sandsynlighed er fremstillet på byens 
fine snedkerværksted i Tværgade til-
hørende Sofus Jørgensen. 

Også restauration
24. oktober 1939 indviede Langhoff  
sin nye hjørnebutik med konditori på 
første sal. I en samtidig avisreportage 
er journalisten næsten ved at falde i 
svime over de nye forhold: »Fra A-Z 
er det nye konditori indrettet med en 
gennemført sans for det praktiske 
og smukke. I kælderetagen findes 
… bageriet. En imponerende oliefy-
ringsbageovn fanger straks øjet, men 
alt i dette bageri er ideelt indrettet. I 
stueetagen findes den smukke butik, 
hvis mængder af  glas og fornikling 
spiller i lyset og gør kagerne dobbelt 
tiltrækkende. En bred trappeopgang 

fører herfra - i øvrigt også direkte fra 
gaden - op til 1. sals restaurationslo-
kale. ... Alt er indrettet så enkelt og 
stilfuldt, stort og alligevel ikke større, 
end det intime er blevet bevaret. Mere 
end hundrede mennesker er der plads 
til ved de mange små borde, der er an-
bragt på en tæppebelagt forhøjning 
langs vinduerne.« 

Interesse og grubleri
Sammenligner man den gamle forret-
ning med den nye, forstår man, hvor 
meget det må have frydet den gamle 
konditor at få lejlighed til at indrette 
sin virksomhed et helt nyt sted. Ja, 
ligefrem at udvide den til også at om-
fatte restauration (han var som nævnt 
også kok).

Han beskrev ved indvielsen, hvor-
dan han, lige siden grunden begyndte 
at blive gravet ud, havde fulgt arbejdet 
med stigende interesse, men også med 
tiltagende grubleri over, hvordan alt 
skulle formes og indrettes. 

I en sen eftertid kan man også fore-
stille sig hans stigende bekymring 
for fremtiden efter krigsudbruddet 1. 
september 1939. På et tidspunkt hvor 
alt var ved at være klar til åbningen. 
Vi kan også kun gisne om, hvilke 
vanskeligheder han må have haft med 
at skaffe brændstof  til sin moderne 
»oliefyrings«-bageovn i de efterføl-
gende år med knaphed og rationering.

Bevar for eftertiden
Det er mit håb, at det her er fremgået, 
hvor vigtigt det er at have øje for at 
fastholde sin samtid. At få taget de 
vigtige billeder af  det, der forsvinder. 
Det er, hvad Frederik Langhoff  gjorde. 
Dertil kommer, at han også havde blik 
for at få fotograferet de nye butikslo-
kaler. Havde han ikke gjort det, havde 
vi ikke haft denne enestående mulig-
hed for at genopleve og genoplive de 
to steder.

Kontakt derfor arkivet, hvis du lig-
ger inde med optagelser fra din vej 
eller gade, af  dit hus, dit hjem, din ar-
bejdsplads. Det er meget populært at 
dele fotografier på Facebook, men det 
er ikke her, de bliver bevaret for efter-
tiden - det gør de på Silkeborg Arkiv.
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Det var 
DENGANG

SILKEBORG 
ARKIV
Henvendelser om  
artikler bragt under 
»Det var dengang«  
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

 | Frederik og Julie Langhoffs 
dagligstue med det fine møblement. 
Smagfuldt og solidt. De er med stor 
sandsynlighed fremstillet på byens 
fine snedkerværksted i Tværgade 
tilhørende Sofus Jørgensen. 
OPTAGET AF JOH. JENSEN, SEPTEMBER 1939.

 | Det helt nyindrettede bageri 
og konditori på et af byens bedste 
hjørner. Langhoff råder over fire 
etager: kælder, stue, samt første 
og anden sal. Øverst er »privaten«, 
hvor der allerede er hængt gardiner 
op. Alt er altså klappet og klart på 
dette tidspunkt.  OPTAGET AF JOH. JENSEN, 

NOVEMBER 1939.

 | Den nye og lyse bagerforretning med moderne inventar i glas og stål. Uden 
for vinduet anes Østergade og Tekstilfabrikken Silkeborg hovedbygning, hvor 
Søjlehuset ligger i dag. OPTAGET AF JOH. JENSEN, NOVEMBER 1939.

 | Udsigt over Torvet fra det nye konditori. Træbygningen i forgrunden blev 
i perioden, hvor Østerport-komplekset blev opført, anvendt til ventesal og 
billetkontor for rutebilerne. OPTAGET AF JOH. JENSEN, NOVEMBER 1939.

 | Et helt moderne konditori med masser af lys og højt til loftet. I baggrunden tilhøjre ses serveringsdisken - i et lokale 
bagved var der indrettet køkken med en stor ny kaffemaskine. Selve bageriet var i kælderetagen. OPTAGET AF JOH. JENSEN, 

NOVEMBER 1939.


