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Besættelsen af Silkeborg – 
en byvandring  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Langebro på havnen 

Her på broen kørte engelske soldater ind i Silkeborg den 12. maj 

1945 for at markere og fejre befrielsen. De kørte først til lederen af 

modstandsbevægelsen i Silkeborg, Hugo Gisselbæks hjem på 

Ansvej, der fungerede som byens militære hovedkvarter, hvorfra 

modstandsbevægelsen styrede deres arbejde i Silkeborg. Bagefter 

kørte de ind på torvet og blev hyldet af Silkeborgs borgere. De 

engelske soldater blev fejret, fordi englænderne havde befriet 

Danmark, og de kom til Silkeborg for at modtage den tyske 

overgivelse på Silkeborg Bad.  

 

Foto: Silkeborg Arkiv 
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2. Silkeborg Roklub 

Den 26. januar 1944 blev Silkeborg Roklubs bådehus 

sprængt i luften af tyskerne som hævn for de mange 

sabotageaktioner, der foregik i Silkeborg. Flere af roklubbens 

medlemmer var med i modstandsbevægelsen, og det var 

nok grunden til at roklubben blev valgt som mål. Hele huset 

blev ødelagt, og 14 ud af deres 15 både blev også ødelagt. 

Heldigvis kom ingen til skade, selvom man kunne finde dele 

af bådhuset helt op på Christian 8.s Vej og ovre på Sejsvej på 

den anden side af vandet.  

3. Gisselbæks fabrik  

Her lå Hugo Gisselbæks fabrik, som producerede 

kunsthonning. Hugo Gisselbæk var byleder i Silkeborg, 

hvilket betød at han var leder for den militære del af 

modstandsbevægelsen i Silkeborg. Gisselbæks villa på 

Ansvej blev brugt som militært hovedkvarter for 

modstandsbevægelsen, og det var her de engelske 

soldater tog til først, da de kom til Silkeborg for at 

modtage de tyske soldaters overgivelse. Byledelsen 

stod blandt andet for at finde og gemme de ting, 

englænderne smed ned fra flyene, for eksempel 

sprængstof og våben. Derudover stod byledelsen også 

for sabotagen i Silkeborg. Efter befrielsen var det i 

øvrigt byledelsen, der overtog politiets og militærets 

opgaver.  
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4. Politistationen på Søndertorv 

På politistationen, som dengang lå her, sad danske 

modstandsfolk i fængsel og ventede på, at de 

skulle dømmes eller sendes andre steder hen. På 

befrielsesdagen blev de desværre ikke lukket ud 

med det samme, men de festede sammen i deres 

celler. Grunden til at der befandt sig danske fanger 

i en dansk arrest var, at tyskerne havde nedlagt 

det danske politi den 19. september 1944 og 

endda forsøgt at arrestere alle betjentene. 

Heldigvis blev ingen politifolk arresteret og 

beboerne i Silkeborg strejkede i protest mod 

tyskerne opførsel.  

5. Sønderport 

Her blev der den 2. august 1945 holdt en afskedsfest for 

modstandsfolkene i Silkeborg. Da Danmark blev befriet, var 

der et sted mellem 500 og 600 modstandsfolk i Silkeborg, 

men det viste sig, at der ikke var brug for så mange her. Den 

2. august blev de sidste modstandsfolk sendt hjem, og der 

blev holdt en parade for at hylde dem der havde kæmpet 

imod og dem der havde mistet livet mod tyskerne. På 

Silkeborg Stadion fik de overrakt et emblem for deres 

indsats, og derefter gik paraden mod Sønderport, hvor 

afskedsfesten blev holdt.   
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6. Silkeborg Station 

Jernbanen og skinnerne blev udsat for meget sabotage 

i besættelsens sidste par år. Fra august 1943 til maj 

1945 blev forskellige jernbanestrækninger i Silkeborg 

og omegn sprængt i luften 70 gange! Man sprængte 

skinnerne i luften for at gøre det sværere for tyskerne 

at fragte ting med tog. Skinnerne mellem Silkeborg og 

Funder var den strækning, der var hårdest ramt. De 

blev sprængt i luften hele 17 gange. Mange af de 

modstandsfolk, der sprængte skinnerne i luften, 

arbejdede faktisk for De Danske Statsbaner, det vil sige 

dem der stod for skinnerne. Mange af de ansatte på 

stationskontoret var også modstandsfolk, og de 

videregav informationer om tyskernes planer.  

 

7. Silkeborg Avis 

Da tyskerne overgav sig til englænderne d. 4. maj 

1945, betød det at besættelsen var forbi i Silkeborg. 

Det betød også at byledelsen, som stod for den 

militære del af modstandsarbejdet, kunne gå i gang 

med at overtage kontrollen i byen. For at markere 

hvem der var modstandsfolk, fik byledelsen d. 1. 

maj lavet armbind, som de skulle bære når tyskerne 

havde overgivet sig. Armbindene skulle have et tryk, 

og det skete lige her på den gamle Silkeborg Avis. 

Det var dog svært at finde folk til at gøre det, fordi 

det var arbejdernes kampdag, hvor alle jo havde fri. 
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8. Selected (Johannes Søndergaard Manufakturhandlen) 

Her i bygningen lå engang Johannes Søndergaards 

Manufakturhandel. En manufakturhandel var en slags datidens 

Bilka, hvor alle varerne blev produceret på stedet, og hvor man 

kunne få stort set alt. Den 8. december 1944 sprængte tyskerne 

butikken i luften på grund af dansk sabotage. Skaderne kostede hele 

641,28 kroner, og det var mange penge dengang! Det skete præcis 

klokken 03.15, og det ved man fordi eksplosionen fik Rådhusuret til 

at gå i stå. Tyskerne hævnede sig blandt andet også ved at henrette 

forfatteren Kaj Munk, som blev skudt på toppen af Hørbylunde 

Bakke lidt uden for Silkeborg, fordi han var et symbol på 

modstandskampen.  

 

9. Det gamle rådhus  

Under besættelsen var rådhuset stadig aktivt. Her havde man 

blandt andet alle oplysninger om folk, der boede i Silkeborg. 

Den 15. november 1944 blev oplysningerne stjålet – ikke af 

tyskerne, men af modstandsfolk. For at tyskerne ikke skulle få 

fat i oplysningerne og bruge dem i jagten på modstandsfolkene, 

valgte de at stjæle dem, så de kunne gemme dem for at 

tyskerne. De blev gemt på et loft i Sejs, og halvdelen blev leveret 

tilbage efter besættelsen. Resten havde modstandsfolkene 

enten begravet eller smidt i vandet under besættelsen, for at 

tyskerne aldrig skulle få fat i dem. 

 

 

 

 

 

 

Foto: Silkeborg Arkiv 

Foto: Silkeborg Arkiv 

http://www.mysteriearkivet.dk/


MysterieArkivet  Besættelsen af Silkeborg  
www.mysteriearkivet.dk   Skattejagt i midtbyen 

Side 6 af 7 
 

 

10.Drewsen  

Om aftenen den 4. maj 1945 blev beskeden om befrielsen sendt i 

radioen. Tyskerne overgav sig først officielt om morgenen den 5. 

maj, men i Silkeborg betød det ikke noget. Folk mødtes i byen og 

festede! De mødtes her på torvet, hvor Drewsen blev pyntet med 

et dannebrog under armen. Folk sang fællessang, råbte hurra og gik 

i optog gennem hele byen, imens de festede og sang. Mange 

festede hele natten, så man i byen kunne høre sang, hurra og endda 

horn.  

 

11. Teatersalen  

Her lå engang en anden teatersal, som var hjem for Silkeborgs 

håndværkerforening. Den ligger her ikke længere, fordi den blev 

sprængt i luften af tyskerne den 23. februar 1945. Den blev sprængt i 

luften som hævn for at modstandsbevægelsen havde sprunget DAB-

fabrikken i luften ugen før. DAB lavede normalt busser og lastbiler, 

men under besættelsen lavede de også komponenter til tyskernes 

bomber. Eksplosionen var så kraftig at taget blev blæst af, og hele 

bagsiden af huset blev blæst ned i deres baghave. Udover at ødelægge 

teatersalen blev flere af husene i nærheden også skadet, og flere 

gader væk gik glasset i vinduerne i stykker på grund af eksplosionen. 

12.Hotel Dania  

Da befrielsen blev bekendtgjort den 4. maj 1945, holdt den 

lokale afdeling af Danmarks Frihedsråd møde her på Hotel 

Dania. Danmarks Frihedsråd var en slags alternativ regering 

under besættelsen, hvis formål var at holde styr på 

modstandsarbejdet. I Silkeborg havde de holdt mange møder 

de første dage i maj, fordi de fornemmede at der var ved at 

ske noget. Da meddelelsen om befrielsen kom, åbnede de 

nogle forseglede ordrer, som de havde fået på forhånd. De 

forseglede ordrer beskrev, hvordan de skulle overtage 

magten fra tyskerne.  

Foto: Silkeborg Arkiv 
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13.Silkeborg Kirke  

Den officielle befrielse fandt sted den 5. maj klokken otte om morgenen, 

og på det tidspunkt var flere tusinde mennesker samlet på torvet. Da 

klokken var lidt i otte gjorde Silkeborg Borgerværn (en erstatning for 

politiet) honnør mod kirken, og folkene på torvet sang ”Der er et yndigt 

land”. Da sangen var færdig og klokken blev otte, ringede kirkeklokkerne 

i hele byen freden ind. Da kirkeklokkerne havde ringet ud, gik flokken 

gennem byen med Borgerværnet i front og dannebrog højt hævet.  

 

 

14.Viborgbroen  

Viborgbroen oplevede én af kun to episoder mellem 

modstandsbevægelsen og tyske soldater efter tyskernes 

overgivelse. Om aftenen den 16. maj kørte tre tyske 

soldater over broen i en bil, og de ville ikke stoppe, da 

modstandsfolkene bad dem om det. Derfor blev 

modstandsfolkene nødt til at skyde mod bilen, og de 

ramte det ene baghjul. Det fik bilen til at stoppe, men de 

tre soldater kom ikke slemt til skade. Bagefter opdagede 

modstandsfolkene, at de tyske soldater var fulde, og de 

blev derfor ført til politistationen. Udover denne episode 

var der også nogle tyske soldater, der kastede med 

håndgranater nede ved husene ved Ørnsø, men da 

modstandsfolkene kom derover, stoppede de med det 

samme.  
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