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Formanden har ordet

Hej alle. Så må man sige, at sæ-
son 2020 er kommet godt i gang, 
men på en lidt anden måde end 
vi havde regnet med. Vi havde en 
fantastisk generalforsamling. Vi 
fik sat et godt hold med nye ansig-
ter både i bestyrelsen og i udval-
gene og var klar til at sætte gang 
i alle vores nye tiltag med bl.a. 
kortombytning samt opgradering 
af Beas-automaten. Vi var klar til 
en forrygende standerhejsning og 
talen var også næsten klar. MEN 
SÅ kom Corona/Covid 19 over os 
alle. Vi valgte straks at følge rege-
ringens vejledning og lukke ned 
for alt. Og ved alt menes der et 
lukket havnekontor og alle klub-
bens arrangementer, hvor vi ellers 
lige havde fået et helt nyt udvalg 
ved Kim Lindhardt. Så ingen 
standerhejsning og heller ingen 
forårsarrangementer samt ingen 
sommerfest. Vi følger i skrivende 
stund Danmarks genåbning, og vi 
vil agere derefter. 

Vi åbnede senere langsomt lidt 
op, som bådene kom i vandet. Vi 
lavede en tankordning med vores 
gæve havneassistenter, og det 
har kørt til UG+. Det har vores 
havnekontor også, det har kørt 
online, med alt hvad dertil hører. 
Vi har fået ca. 40 nye medlemmer 
og ca. 11 har meldt sig ud. Havnen 
er fuldt udlejet og har været det 
fra sæsonstart. Gunner D og Bo 
har rigtigt lagt sig i selen, flot ar-

bejde gutter. Broholdet ved Lasse 
meldte færdig til tiden, selv om de 
måtte arbejde i mindre grupper, 
også stor ros til jer. Skimminghøj-
pladsen var ryddet til tiden, selv 
om jeg havde min frygt for, at folk 
ikke rigtigt turde gå dernede, men 
der tog jeg heldigvis fejl. Brosam-
arbejdet melder også alt klar, og 
med hjælp fra det brave brohold, 
nu med egen dykker, så er de 
tre fortøjningsbøjer ved fløjls-
grunden (Himmelbjerggrunden) 
også lagt på plads. Vores hus- og 
pladsudvalg, nu med kvindelig 
general Anette Laursen, er også 
i fuld gang. Der er plantet fine 
blomster, og der er kommet nyt 
ral på P-pladsen. De store sten i 
kanten af græsset er blevet flyttet, 
så det er nemmere at slå græs. Så 
alt i alt har Ry marina klaret sig 
fint igennem denne krise. Man har 
arbejdet i mindre hold og tænkt 
sig godt om, så ingen har været 
utrygge ved situationen. Flot 
gået alle sammen, dette viser den 
sande vision i RB. Sammen, selv 
i små hold, kommer vi langt.

Selv bestyrelsen har arbejdet 
online indtil nu. To bestyrelses-
møder over videosamtale samt 
en masse dialog over de nu meget 
brugte medier FB med mere. Vi 
er stadig i tæt dialog med vores 
naboklubber. SMK har været på 
besøg for at lave et lille skriv om 
RB´s historie og fremtidige vi-

sioner. Det er en tur, de har taget 
rundt til alle deres naboklubber. 
Som nogen også nok har bemær-
ket, så har roklubben fået sig en 
polobane. Det er en flytbar bane, 
og vi har været i tæt dialog med 
dem om placeringen, vi skal jo 
være her alle sammen. Som I jo 
alle ved, så har vi udsat opgra-
deringen af vores automat samt 
vores kortsystem Alle kan nu få 
deres mærkat udleveret. Der er 
kommet nye skilte på broerne, så 
vores gæster nemmere kan finde 
ud af det med gæstebetaling. Husk 
at hjælpe dem på plads i vores 
skønne marina. Hvem ved, de 
sidder måske i et udvalg en dag 
eller i vores bestyrelse.

Angående vores bygge-/renove-
ringsplaner så har de været lagt 
lidt på is, da alt det offentlige 
jo har været lukket. Men jeg er 
helt sikker på, at byggeudvalget 
ikke har ligget i dvale, og at de 
vil arbejde hårdt på planen, så 
snart vores samfund igen bliver 
nogenlunde normalt.

Til sidst er der kun at ønske jer 
alle en god sommer, om den nu 
forgår til søs eller til havs, for ud-
landet bliver det jo pt. nok ikke til. 

De bedste sejlerhilsner
Morten Damholdt
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Da Kristina Ceravolo tidligt om 
morgenen d. 28. februar i år kig-
gede ud ad vinduet fra ejerparrets 
bolig, fik hun et chok. De første 
flammer stod op fra Hotel Julsøs 
restaurant. Efter anmeldelsen 
af branden kl. 6.40 tog branden 
hurtigt til, og egnen begyndte at 
genlyde af de mange brandbilers 
sirener.

Da de ankom, var branden alle-
rede overtændt, og man besluttede 
at lave en kontrolleret nedbræn-
ding og redde den gamle hotel-
bygning, hvor ejerparret Kristina 
og Pasquale Ceravolo med deres 
to piger har deres privatbolig.

De afløste som forpagtere i 2001 
vores egen Kim Lindhardt, for-
mand for arrangementsudvalget 
og tidligere formand for festud-
valget, som forpagtede stedet fra 
1995 til 2001. De har altså drevet 
Hotel Julsøs restaurant siden 
2001, hvor Kristina, der kommer 
fra Tønder, blev gift med Pascale, 
der kommer lidt længere sydfra, 
nemlig det sydlige Italien. Her 
var han på besøg hos sin syge 
mor, den dag hotellet brændte, og 
måtte derfor skynde sig hjem. De 
forpagtede først stedet med for-
købsret og købte det siden i 2004.

Jeg husker fra et besøg for mange 
år siden, før jeg slog mig ned i det 
midtjyske, Jodle Birges museum, 
der havde til huse ved siden af 
restauranten. Det kan meget vel 
have bidraget til at tiltrække 
turister, selv om hotellets natur-
skønne beliggenhed ved bredden 
af Julsø og foden af Himmel-
bjerget historisk set har haft den 
største betydning sammen med 
muligheden for at få stillet sult 
og tørst på hotellet. Siden deres 
overtagelse har familien Ceravolo 
arbejdet ihærdigt på at gøre stedet 
kendt for gode gastronomiske 

oplevelser sideløbende med, at de 
også de sidste tre år har forpagtet 
ishuset og restaurant Lakeside ved 
Ry havn. 

Det har været et chok og en sorg 
at se noget, der opleves som et 
livsværk, gå op i flammer, som det 
fremgår af hotellets Facebookside 
og hjemmeside, hvor parret også 
takker for den store støtte, med-
følelse og hjælp, de har modtaget 
efter branden. Samme reaktion 
har man i medierne kunne møde 
hos de mange, der gennem tiden 
har opbygget en tilknytning til 
stedet.

Reaktionerne på branden. Ste-
dets betydning
For at de berørte og medierne 
kunne give udtryk for Hotel Julsøs 
betydning, har det været nødven-
digt at finde de store ord frem fra 
ordbogen. I mange kommentarer 
til branden går ordet ”ikonisk” 
igen som betegnelse for hotellets 
betydning. Ordet betegner noget, 
der er højt værdsat, men også at 
det er udtryk for noget særligt og 
har en betydning, der rækker ud 
over, hvad det er i sig selv. Det 

kan i denne sammenhæng betyde, 
at hotellet har en særlig arkitek-
tonisk stil. Det kan også betegne 
dets naturskønne placering ved 
foden af Himmelbjerget, eller 
det ikoniske kan være, at det er 
en central del af egnens historie, 
f.eks. den historiske betydning af 
Blichers folkemøder på Himmel-
bjerget og de senere grundlovs-
møder, der oprindeligt blev arran-
geret af papirfabrikanten Michael 
Drewsen fra Silkeborg, der sam-
men med sin far var medlem af 
den grundlovgivende forsamling. 
På den måde bliver stedet også 
et ikon for selve fundamentet for 
det danske samfunds indretning. 
Dette markeres også af tårnet på 
toppen af Himmelbjerget, der blev 
rejst i 1875 til minde om kong 
Frederik d. syvende, der havde 
givet det danske folk grundloven 
i 1849.

Ligeledes har det bidraget til alle 
danskeres - også københavneres 
- kendskab til stedets betydning, 
at Blicher skrev novellen ”Him-
melbjerget” i 1833 med dens 
overbevisende skildring af stedets 
og egnens naturskønhed (omtalt 

Et eventyr brændte ned

Hotel Julsø med privatbolig. Foto fra Hotel Julsøs Facebookside 
med tilladelse fra Kristina Ceravolo
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i Ank’ret nr. 4/2019), og at H.C. 
Andersen i 1859 på en rejse mel-
lem Randers og Viborg skrev 
sangen ”Jylland mellem tvende 
Have” med dens lovprisning af 
Jyllands natur og historiske betyd-
ning. På stenen ved flagstangen på 
molen neden for hotellet har H. C. 
Andersen engang skrevet en hyl-
dest til stedets skønhed, som siden 
er blevet trukket op, så det stadig 
kan ses. Den slags har så igen 
været med til at vække kendte 
landskabsmaleres interesse for det 
midtjyske søhøjland, f.eks. land-
skabsmaleren Vilhelm Kyhn, der 
har fået en vej i Ry opkaldt efter 
sig. Det ikoniske kan sammenfat-
tes med følgende formulering af 
Bent Nielsen fra Alken i politiken.
dk efter branden: ”Himmelbjerget 
er et flot udsigtspunkt, men det er 
bjergets immaterielle værdi, som 
gør det ikonisk”. Den værdi er 
Hotel Julsø også en del af.

I andre kommentarer sammen-
lignes Hotel Julsø med Svinkløv 
Badehotel, og det gælder både 
dets særlige historiske arkitektur 
og dets betydning for menneskers 
rekreative friluftsliv, men også 
ønsket om, at det bliver genop-
bygget i den oprindelige stil, 
lige som Svinkløv Badehotel er 
blevet. Således skriver Midtjyl-
lands Avis, at ”Hotel Julsø er et 
klenodie på linje med Svinkløv 
Badehotel”, og at Hotel Julsø er 

”Et magisk sted med en vigtig hi-
storie, som uden tvivl har en sær-
status i mange danskeres og ikke 
mindst Ry-borgeres bevidsthed”. 
Og på politiken.dk kan man læse, 
at ”Det var Midtjyllands Svinkløv, 
der brændte her til morgen.” Her 
citeres Liselotte Nis-Hansen, 
chef for Ourdoor Tourism, for, at 
“Hotel Julsø er et af de ikoniske 
steder langs Gudenåen og Sil-
keborgsøerne og en del af hele 
egnens identitet, hvor mange 
lokale har holdt bryllupper og 
andre familiefester.” Eksempelvis 
har vores egen Anne Korsaard fra 
redaktionen holdt bryllupsfest her 
med sin mand, Søren, der er sup-
pleant til bestyrelsen.
Der spares heller ikke på de store 

ord, når Anders Hougaard fra for-
eningen Folkets Bjerg beskriver 
sin reaktion på  branden i Midtjyl-
lands Avis d. 3.3.2020 med ordene 
chok og sørgmodighed: ”Det var 
et pragtfuldt værk, som en familie 
havde skabt gennem næsten 20 år, 
og det var halvandet århundredes 
folkeliv, indlejret i de gamle 
brædder, der for tid og evighed 
gik op i røg…Der er tale om et 
helt særligt sted, som på en helt 
særlig måde ”bor” i de mennesker, 
der føler sig knyttet til stedet. 
Bygningerne, naturen og arki-
tekturen, som de er sammensat 
på dette sted, skaber en gennem-
strømmende ”personlighed”…
Et væsen, der skaber resonans i 
kroppen på den besøgende og som 
byder sig til som et fundament 
af identitet og hjemhørsforhold 
i Bjergets folk.” Han slutter med 
at udtrykke ”et stærkt ønske om, 
at Hotel Julsø genopføres på en 
facon, der er tro mod den nu ned-
brændte bygning.”

Det samme ønske formulerer 
Skanderborgs borgmester, Frands 
Fischer, iflg. Midtjyllands Avis d. 
28.02. Han vil ”sætte alle sejl til 
for at få den ikoniske restaurant 
ved kanten af Julsø genopført på 
en eller anden måde.” For ham 
er det heller ikke bare et konkret 
hotel, der er brændt, men en 
kulturarv og en oplevelse: ”Det 
har jo været en del af oplevelsen 
at ankomme med turbåden ved 

Den første pavillon fra 1891. Fotograf Christensen og Sørensen. 
Ry Lokalarkiv

Hotel Julsø ca. 1980. Ry Lokalarkiv
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kajanlægget og passere forbi det 
gamle hotel på vej op til toppen. 
Det er en del af den oplevelse, der 
nu er brændt”. Han anser Hotel 
Julsø for at være en central del af 
den unikke helhed, som Himmel-
bjergområdet er, og mener, at man 
skulle søge at få området med på 
Unescos verdensarvsliste. Skan-
derborg kommune mener, at det 
både økonomisk og i forhold til 
byggeregler skulle være realistisk 
at genopføre hotellet og refererer i 
den forbindelse også til Svinkløv 
Badehotel.

En anden vigtig del af den helhed, 
som hotellet indgår i sammen med 
Himmelbjerget, er Hjejleselska-
bet, der med sine turbåde i særlig 
grad har gjort stedet tilgængeligt 
for besøgende, især efter at der 
1984-85 blev bygget en ca. 100 
meter lang anløbskaj lige neden 
for hotellet til afløsning for de 
fem gamle træbroer, der indtil 
da havde betjent sejladsen til og 
fra Silkeborg og Ry. Hotellet har 
med sit unikke visuelle udtryk 
vidnet om, at de sejlende gæster 
ankommer til et historisk sted, 
der har været indgangen til gode 
fritidsoplevelser igennem 150 år, 
mener Hjejleselskabets direktør 
Thomas Klostergaard. 

I den samlede mediedækning af 
branden indgår også et menneske, 
der har haft et særligt forhold 

til hotellet, nemlig den 90-årige 
Herdis Jensen fra Ry, der sam-
men med sin mand, Egon, har 
ejet hotellet i 25 år som omtalt 
af TV2 Østjylland. De stod for 
driften af både hotel og restaurant 
fra 1963 til 1988, men Herdis har 
stadigvæk sin forkærlighed for 
de gamle bygninger og reagerer 
derfor forståeligt med dyb sorg 
over brandens ødelæggelser.

Hotellets historie og arkitektur
En sådan betydning, som Hotel 
Julsø har i dag, er ikke noget, man 
erhverver sig fra den ene dag til 
den anden eller gennem smart 
markedsføring. Det har faktisk 
taget 170 år og skyldes det arbejde 
og den initiativrigdom, som skif-
tende ejere og forpagtere har lagt i 
hotellets opbygning og drift, men 
det skyldes jo også den kulturelle, 
politiske, sociale, teknologiske og 
økonomiske udvikling, der har 
gjort det muligt, at større og mere 
forskellige grupper af kunder har 
brugt stedet og gennem tiden har 
haft mulighed for at blive fragtet 
til et sådant sted uden for alfarvej 
med alt fra hestevogn, hesteryg, 
tog, bil og båd for ikke at nævne 
cykler, kano og vandrestøvler.  Og 
som nævnt har også forfattere, 
kunstnere og politikere bidraget 
til det omdømme, som hotellet 
har fået del i. Man behøver blot at 
tænke på de mange mindesmær-
ker, der er på stedet.

Det første udgangspunkt for ture 
til Himmelbjerget var Gl. Ry kro, 
hvorfra bl.a. Blicher tog ud på de 
ture i området, der gav stof til den 
omtalte novelle ”Himmelbjerget”, 
og hvor han også slukkede sin 
tørst under himmelbjergmøderne. 
Hotel Julsøs historie begyndte 
i det små for 170 år siden med 
opførelsen af et beskedent trak-
tørsted ved foden af bjerget i 
1850. Hertil blev gæsterne i be-
gyndelsen fragtet i hånddrevne 
hjulbåde, hvoraf enkelte kunne 
tage op til 25 passagerer, men 
så måtte der også to mand til at 
betjene de skovlhjul, der skulle 
bringe båden fremad, skriver G. 
Nørgaard Jepsen i bogen ”Him-
melbjerget og Silkeborgsøerne”. 
Ved den første pavillon blev der 
slået souvenirboder op, hvor man 
kunne købe udskårne træfigurer, 
miniaturetræsko og himmelbjerg-
stokke udført af folk fra den lo-
kale træskoproduktion, som man 
i dag kan se en udstilling om i Gl. 
Ry Mølle.

Først da Silkeborgs papirkonge 
Michael Drewsen i 1861 indsatte 
hjuldamperen Hjejlen, kunne et 
større antal mennesker fragtes 
på en mere behagelig måde, hvis 
man da ikke stadig foretrak at leje 
en hånddreven hjulbåd af barbe-
ren i Silkeborg. Disse hånddrevne 
hjulbåde kunne ses på søerne helt 
op til århundredskiftet. Der blev 
dannet et samarbejde mellem Ho-
tel Julsø og Hjejleselskabet, der 
førte til tinglysning af selskabets 
ret til at lægge til neden for hotel-
let, først ved træbroer og siden 
ved et bolværk fra 1984-85.

Herefter var der så meget gang i 
turistlivet, at den første pavillon 
fra 1850 blev revet ned i 1884, 
og en ny ejer byggede et toetagers 
hotel med svalegang mod søen. 
Det brændte dog allerede i 1890, 
men en værelsesbygning blev 
også dengang reddet – den som 
i dag er værtsparrets privatbolig. 
I 1891 blev der rejst en pavillon, 
som var grundelementet i den i år 
nedbrændte restaurationsbygning 
(se foto s. 5). Den var opført i den Hotel Julsø ca 1885-90. Silkeborg Arkiv
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kendte og ikoniske stil med ud-
skæringer i facaden og hjørnesøj-
ler afsluttet med løgkupler. Den 
tilskrives den i samtiden kendte 
og meget produktive århusianske 
arkitekt Rudolf Frimodt Clausen 
(1860-1959) og var bygget i 
den såkaldte tyrolerstil ligesom 
stationerne i Ry og Laven. Den 
foregående bygning, der brændte 
i 1890, var lidt i samme eksoti-
ske stil, dog ikke med så mange 
udskæringer og uden hjørnetårne 
og løgkupler (se foto s. 6). Jeg har 
ikke kunnet finde nogen særskilt 
omtale af den såkaldte Tyroler- 
eller Schweizerstil, som var så 
karakteristiskfor Hotel Julsøs 
facade. Frimodt Clausen var en 
meget berejst herre, så måske har 
han hentet inspiration i udlan-
det og har villet lave noget, der 
skulle være unikt for netop dette 
sted og dets funktion. For mig 
signalerer stilen i hvert fald no-
get fantasifuldt, eventyragtigt og 
ikke-hverdagsagtigt, noget fest-
ligt, overflødigt og ikke strengt 
nødvendigt eller funktionelt, og 
det passer jo meget fint til lyst-
fulde fritidsoplevelser, som man 
forbinder med Julsø, hotellet og 
Himmelbjerget. Udskæringerne 
kunne med lidt god vilje minde 
om elementer i en tyrolerhytte, og 
løgkuplerne stammer fra arabisk 
arkitektur, der leder tanken hen 
på ”1001 Nats Eventyr”. De er 
karakteristiske for russiske kirker 
og findes også på flere danske 
landsbykirkers tårne.
 
Bygningsmæssigt er der frem til 
i dag sket flere ting med Hotel 
Julsø. Et interessant element er, 
at man efter landsudstillingen i 
Aarhus i 1909 opkøbte et ind-
gangsparti fra udstilling, som var 
tegnet af arkitekten Anton Rosen 
(1859-1928), der var hovedar-
kitekt på udstillingen og bl.a. 
kendt for sine hvide pavilloner på 
udstillingen. Dette indgangsparti 
har siden fungeret som bagvæg i 
restaurationslokalet.

I 1936 opførte en lokal bygmester, 
Karl Kristensen, en ny træpavil-
lon mod øst i forlængelse af den 

eksisterende pavillon. Den var i 
en mere nutidig stil og beklædt 
med vandrette brædder. For at 
nedtone forskellen i forhold til 
den gamle pavillons tyrolerstil 
blev også denne beklædt på lig-
nende måde og løgkuplerne fjer-
net (se foto s. 5). Karl Kristensen 
boede i Ry, hvor han tegnede sin 
egen bolig på Klostervej 62 og 
flere andre boliger i Ry, hvor han 
var leder af håndværkerskolen 
indtil 1947.

Karl Kristensens ændring af faca-
den på den oprindelige pavillon 
blev dog fjernet ved en renovering 
i 1988, og facaden blev ført til-
bage til Frimodt Clausens oprin-
delige udtryk med udskæringer, 
hjørnetårne og løgkupler, sådan 
som den så ud, da den brændte 
28. februar i år (se foto s. 4). Tre 
år efter fik hotellet nye ejere, bl.a. 
sangeren Jodle Birge, der indret-
tede en tyrolerstue i en tilbygning 
i forlængelse af  Karl Kristensens 
bygning som museum med ef-
fekter fra hans liv som sanger. Og 
det passer jo fint med hotellets 
tyrolerstil, Jodle Birges tyrole-
routfit og de særlige jodlelydes 
oprindelse i bl.a. de schweiziske 
alper. Og ligesom han blev kendt 
for bl.a. sange som ”Rigtige ven-
ner” og ”Tre hvide duer”, har 
Jodle Birge givet sit bidrag til, at 
Hotel Julsø blev lige så folkekært, 
som han selv var. Kim Lindhardt 
fra Ry Bådlaug fortæller, at de 
tyroleraftener, der blev arrangeret 

med Jodle Birge ved mikrofonen, 
mens han var forpagter, var en 
vældig succes. Og da han fik lavet 
en rødvin, der hed jodlevin med et 
billede af Jodle Birge, var denne 
grædefærdig af rørelse. Og den 
vin var ikke kun en salgssucces 
på stedet. Gæsterne skulle også 
have flasker med hjem.

Mediernes omtale af Hotel Julsøs 
brand har lidt samme funktion 
som en nekrolog og bidrager til 
den slags fortælling, man kalder 
et eftermæle. Med dette lille skrift 
håber jeg at have givet et bidrag 
til, at vi ved, hvad vi har mistet, 
når vi på Julsø sejler forbi Him-
melbjergets fod eller lægger til 
ved Himmelbjergdrengene og 
spadserer hen og betragter de 
sørgelige rester af et nedbrændt 
eventyr. Og så ser man måske for 
sig, at hotellet igen som en anden 
Fugl Fønix rejser sig af asken.

Erik Svejgaard.

Turbåden Turisten ved Himmelbjergbroen 1920erne. 
Fotograf Knud Nielsen Baunsgaard. Ry Lokalarkiv
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Ny båd i havnen

Ved siden af vores båd “MIMI“ 
er kommet en Bayliner 2855, som 
ofte bruges af en glad familie. Det 
er far Per på 51 år, mor Glennie 
på 43 år og deres to sønner Casper 
på 17 og Mikkel på 13. Familien 
bor i Silkeborg, men indtil i år 
havde de båden liggende et år på 
vejlefjorden. 
Båden hedder “SUITS U SIR“, 
hvilket er det navn, den oprin-

delige ejer, som har importeret 
den fra England, har døbt den. 
Familien er enige om at få skiftet 
navn, men bare ikke enige om, 
hvad den så skal hedde.....

Per er account manager, Glennie 
er arkitekt, og sammen med de 
to drenge tager de så ofte, det 
er muligt, ud på båden. Det, at 
båden nu ligger i Ry Marina, gør 
det muligt, at overnatninger ude 
bliver noget, familien vil glæde 
sig til hen over sommeren. Ikke 
i år, men i fremtiden regner Per 
med, at en sommerferie på havet 
bliver aktuel. Per og Casper har 
begge speedbådscertifikat, så det 
bliver de to, der sejler båden. Per 
har erfaring fra barndommen med 
at sejle her i systemet, da foræl-
drene havde en lille familiebåd.
Familien er meget glad for plad-
sen i Ry og påtænker at supplere 

med et medlemskab af SMK, 
så alle broer i søsystemet kan 
benyttes.

Vi her i Ry Marina ønsker hele 
familien hjertelig velkommen.

Jes Hørby

I efteråret 1993 lykkedes det 
Steen Hartmann at finde nøjagtig 
det stokanker, som Ry Marina 
gerne ville have fingre i. Ankeret, 
der et sted ude i Nordsøen var 
gået i en hollandsk trawlers garn, 
blev landet på kajen i Thyborøn. 
Efter at bestyrelsen havde bevil-
get penge til køb af ankeret, blev 
der i hast arrangeret afhentning i 
Thyborøn. Ankeret var en noget 
voldsom sag, men dog intet pro-
blem for transportholdet, Robert 
Jensen og Steen Hartmann, der 

hentede og kørte ankeret til Ry 
Marina. I løbet af vinteren blev 
der mellem Skimminghus og slæ-
bestedet lavet et pænt stenanlæg, 
som ankeret blev stedt til hvile 
på. Ankeret er med til at give 
havnen det rigtige maritime præg 
og skabe den stemning i området, 
der er så vigtig både for os og 
egnens turister.

Else Jensen

Det store anker
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Jeg ser rødt..!!!  

Indholdet i denne artikel er dog 
mere fredeligt, end overskriften 
antyder, men den pirrede din 
nysgerrighed, og nu er du nødt til 
at læse videre for at finde ud af, 
hvad det handler om.
Jeg er fyrmester i SMK (Silkeborg 
Motorbåd Klub) og vedligeholder 
alle de fyr, der er opsat på søerne. 
Jeg har længe haft en drøm om, at 
det hvide lys, som fyrene udsen-
der efter mørkets frembrud, blev 
udskiftet med det korrekte røde 
og grønne lys.
Det er Silkeborg Søernes Bro-
samarbejde (SSB), der udover 
at stå for vedligeholdelse af de 
mange broer, vi alle så flittigt 
benytter, finansierer driften af 
fyrene, der blinker for os om nat-
ten. SSB har nu besluttet, at vi 
skal arbejde hen imod at udskifte 
fyrene med nogle, der blinker i de 
korrekte farver.
Det betyder så, at vi skal til at 
lære, om det røde lys skal være 
på styrbord eller bagbord side, når 
vi begiver os den ene eller anden 
vej på søerne.  

I Amerika har de lavet en huskere-
gel, der hedder Red-Right-Retur-
ning. Det betyder at rød skal være 
på højre side når man returnere 
til havnen. Den regel kan vi bare 
ikke bruge i Danmark, for her er 
det hele omvendt i forhold til i 
Amerika.
Det er “The International Asso-
ciation of Marine Aids to Naviga-
tion and Lighthouse Authorities” 
(IALA), der har fastlagt, hvilken 
farve der skal være på henholds-
vis styrbord og bagbord side. Og 
de har ikke engang kunnet blive 
enige med sig selv.  De har delt 

verden ind i 2 regioner, A og B.  
Herunder vist som region A med 
rødt, og region B med grønt.   

I region A, som vi hører under, 
skal vi have grøn på styrbord 
side, når vi er for indadgående 
eller modstrøms (mod Ry), og 
rød på bagbord side. I region B 
er det modsat.        
For nemmere at huske, hvordan 
det er her på søerne, vil jeg gerne 
delagtiggøre jer i ”Ole’s R-regel” 
der gælder overalt i området mel-
lem Ry og Silkeborg:

Ole Seeberg



10

Henriks klumme

  Brevkassen
Hvis man har spørgsmål ved-
rørende bådens teknik og 
vedligeholdelse, er man vel-
kommen til at skrive til Hen-
rik på mailadressen: henrik@
ry-baadimport.dk. 

Har man spørgsmål om sej-
lads på søerne, søger gode råd 
eller andet, kan man skrive til 
redaktion@gmail.com 

Alle indkomne spørgsmål vil 
blive besvaret i næste num-
mer af bladet.

Jeg har nørdet lidt med at indsam-
le viden og fakta om det nye E10 
Benzin. En kunde kom med en 
motor, der ikke ville køre ordent-
ligt. Han fortalte, at det var 2 mdr. 
siden, han fyldte nyt brændstof i 
tanken. Billedet viser det brænd-
stof, jeg tømte ud af hans tank. I 
karburatoren så det endnu værre 
ud, en fed gelélignende substans.

Ethanolblandet benzin (E10) kan 
forårsage ydelsesproblemer og 
permanent skade på din motor, 
brændstoftank og brændstofled-
ninger. Hvorfor udgør ethanol et 
problem for marinemotorer? Sva-
ret ligger i ethanols egenskaber.

Ethanol er hygroskopisk, hvilket 
betyder, at det vil absorbere vand. 
Ethanol-blandede brændstoffer 
er også tilbøjelige til fasesepa-
ration. Dette betyder, at over 
tid vil ethanolens vægt sammen 
med alt vand, det har absorberet, 
adskille sig og synke ned i bunden 
af brændstoftanken. Faseadskil-
lelse begynder allerede så småt 
efter 2 uger.

Disse egenskaber er mindre pro-
blematiske for din bil, da brænd-
stof normalt udskiftes hver uge. 

Bådmotorer opererer i et vand-
miljø og bruges mindre. 

Vand/ethanolblanding, der er 
sunket til bunds i din tank, suges 
som det første op i motorens 
brændstofsystem. 
Selv små mængder vand kan 
skade brændstofsystemet og 
forårsage rust. Faseadskillelse 
efterlader også et lavere oktan-
brændstof i toppen af tanken. 
Det adskilte brændstof forårsager 
ydelsesproblemer som udsættere, 
tændingsbanken, tøven og van-
skeligheder med at opretholde 
hastigheden.

Ethanol er alkoholbaseret og 
derfor også et meget effektivt 
rengøringsmiddel og opløsnings-
middel. ethanol kan nedbryde fast 
materiale inklusive gummipak-
ninger, plast, glasfiber og endda 
aluminium og stål. Det afsætter 
aflejringer, og ætsende stoffer, 
der vil køre gennem motoren og 
tilstoppe brændstoffilter, karbura-
tordyser og injektorer. 
Ethanol kan endda udrense olien 
fra de indvendige komponenter 
i en 2-takts motor, hvilket gør 
ekstra smøring nødvendigt for at 
undgå for tidligt slid. Det kan også 
forurene brændstof ved forrin-
gelse af tankoverfladen, især hvis 
tanken er ældre og er fremstillet 
af glasfiber.

Alle velrenommerede mærker af 
marinemotorer, der nu sælges, er 
designet til at fungere på brænd-
stof, der ikke indeholder mere end 
10% ethanol, dette gælder ikke for 
ældre motorer.

Mit råd er at du vælger blyfri 98 
oktan eller højere.
På pumpehåndtaget står der nu 
E10 på 95 oktan, og E5 på 98 
oktan.

Råd til minimering af skader på 
din motor:
• Brug frisk brændstof af høj kva-
litet fra en servicestation med høj 
omsætning. 
• Tank mindre portioner og oftere.
• Vedligehold din motor. Sæt et 
vandudskillerfilter foran motoren.
• Brændstofstabilisatorer og til-
sætningsstoffer kan hjælpe lidt, 
men ikke fuldstændigt.
Jeg er leverings dygtig i filtre, 
additiver mm.
Go sæson

Sejlerhilsen Henrik
Ry Bådimport & Marineservice

Det lyserøde i bunden er ethanol/
vand blanding udskilt fra E10 
oktan 95.
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Det lyder smart, syntetisk diesel 
fremstillet uden brug af råolie, 
men lavet af gas. Gas-to-liquid, 
GTL, er meget rent, uden svovl, 
det er næsten lugtfrit og giver en 
renere forbrænding. Endvidere 
hævder SHELL, at det reducerer 
støjniveauet med op til 4 dB(A) 
i en motor, at det er bedre for 
motoren ved koldstarter og er bio-
logisk nedbrydeligt. Udledningen 
af CO2 og andre skadelige stoffer 
samt partikler reduceres ganske 
betydeligt i forhold til drift med 
almindelig diesel. Et andet pro-
blem, vi bådejere kender til, er 
dieselpest. Også her skulle GTL 
have en fordel i forhold til diesel 
fremstillet af råolie, nemlig min-
dre tendens til dieselpest.

SHELL har testet GTL på alle 
mulige transportmidler i over 10 
år og hævder, at det er meget vel-
egnet som direkte erstatning for 
den almindelige diesel. Endelave 
færgen har blandt andre været 

en af testfartøjerne, SHELL har 
brugt. Man kan bruge det rent, 
blande det med konventionel 
diesel, skifte mellem GTL og 
almindelig diesel - helt som man 
vil, og som der er tilgængelighed 
til. SHELL satser 100% på GTL, 
og har du været på havtur, har du 
sikker sejlet på det, da 31 havne 
allerede har GTL i tankene. Prisen 
er den samme som marinediesel, 
så hvorfor ikke bare skifte over 
og få alle de fordele, som SHELL 
hævder, at der er, og samtidig 
være med til at skåne miljøet?

Mange store motorproducenter, 
f.eks. VOLVO, er helt med på 
det, og anbefaler det ligefrem, 
men ikke alle er. YANMAR, som 
er en af verdens største motorpro-
ducenter, vil ikke anbefale det til 
bådmotorer og vil endda frafalde 
en eventuel garantisag, hvis det 
påvises, at GTL kan være årsagen 
til det opståede problem. Årsagen 
til deres skepsis er, at smøringen 

af motoren ikke er bevist at være 
lige så god, som den er ved brug 
af almindelig diesel. Endvidere 
rejses der tvivl om nogle af de 
hævdede forbedrede egenskaber, 
GTL har i forhold til almindelig 
marinediesel.
 
Om vi i Ry Marina skal have GTL 
i tanken, er nok tvivlsomt, så 
længe en så stor motorproducent 
ikke har vist tomlen op. Jeg ved, 
at et medlem med en YANMAR 
motor her i marinaen udelukkende 
vil sejle på GTL i år. Det bliver 
spændende at høre, om der kan 
mærkes forskel - lyd, lugt - og 
om motoren og oliefyret fungerer 
uden problemer. Det er helt sik-
kert en sag, vi kommer til at høre 
mere til de kommende år. 

Jes Hørby

GTL - Diesel

Kort & Godt!

Hastighedsgrænserne på søerne 
skal overholdes. Husk at bøden 
for overtrædelse er steget til 
5000 kr.

Det er lovpligtigt at medbringe 
redningsveste til alle om bord. 
Bøden for manglende veste er 
steget til 1500 kr.

Brugere, der observerer skader 
eller mangler ved broerne i sø-
systemet, bedes sende en mail 
til formand.brosamarbejdet@
gmail.com med bronummer, op-
lysning om, hvad der er galt og 
gerne et foto, hvis det er muligt.

Brugere, der må nødfortøje båden 
ved brosamarbejdets broer på 
grund af haveri, bedes ligeledes 
varsko formand.brosamarbej-
det@gmail.com.

”Havnens Emma Gad” skal læses. 
Folderen om godt sømandskab 
kan hentes på havnekontoret.

Hvis man er på Facebook, op-
fordrer bestyrelsen til, at man 
tilmelder sig facebookgruppen
Ry Marina, så vi hurtigt og nemt 
kan orientere om forskellige em-
ner og orientere om arrangemen-
ter og lignende.  

Medlemmer må ikke fortøje 
båden ved vingerne for enden 
af broerne, men skal bruge 
deres plads i havnen.

Havnekontoret meddeler, at 
der på flere både mangler af-
lastere (”kødben”/fjedre) på 
forfortøjningerne samt fendere 
i et tilstrækkeligt antal og i en 
størrelse, der passer til båden.

Husk at man på havnekontoret 
kan købe kort med markering 
af farlige steder i søerne samt 
et kort med dybdekurver.
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Når søen gurgler i min mund, 
min tanke går til dig...

Når jeg ser på mig selv, kan jeg 
godt tænke: Falder jeg i vandet 
og drukner, så fred være med det 
og så skal jeg heller ikke høre på 
dem, der vil kalde mig en kæm-
pestor idiot, fordi jeg ikke gad 
bære redningsvest, selvom vi tit 
har talt om og gjort nar af dem, 
der er faldet i vandet uden vest. 
Men min familie og vennerne vil 
måske komme til at savne mig. 
Egoistisen tænker kun på sig 
selv, men det er dem, der står 
tilbage, der må lide med smerten 
og savnet.

Skipperansvar
Som sejlere er vi alle underlagt 
søvejsreglerne og netop regel 2 
omhandler ansvar. Her hedder 
det, at skipper har ansvar for skib 
og besætning.
Med hensyn til skibet er det da 
kun materielle ting, der kan lide 
overlast, selvom det ofte er pe-
titesser som ridser i glasfiberen, 
banale ufarlige grundstødninger 
i vore søer eller fancy indkøbt 
udstyr, man hører mest om. Og 
så lige omtalen af alle de andre 
idioter, der ikke kan sejle og 
ikke mindst kanoer og kajakker. 
U-ha...

Men lige her og nu vil jeg gerne 
sætte fokus på den personlige 
sikkerhed.
For besætningen gælder det fort-
sat, at skipper har ansvaret. Der 
findes kun ét lovkrav, nemlig at 
der er redningsveste nok til alle 
ombord i passende størrelser. Re-
sten er op til skipper at vurdere.

Brug redningsvest
Som en slags hjælp til hvad man 
kan gøre for at øge den personlige 
sikkerhed, så påpeger Søsportens 
Sikkerhedsråd, at småfejl og 
manglende brug af redningsvest, 
også i godt vejr, er skyld i langt 

de fleste ulykker til søs. 
Så derfor: Brug redningsvest.
Ikke når man sidder i cockpittet 
og nyder solen, en god bog eller 
kaffen, men når der skal arbejdes 
på dækket, eller når man skal ud 
og ind af havnen, fortøje eller 
bare gå på et smalt ringdæk, hvor 
foden let kan smutte. Det er her 
det går galt.
Falder man i, er der risiko for, at 
man slår sig på bro eller båd, eller 
at man kommer til at sluge vand 
(apropos overskriften). I øvrigt 
kommer overbordfald altid over-
raskende. Er der nogen der ser, 
at man er faldet i, og hvor længe 
kan man opholde sig i vandet? 
Snærende tøj og køligt vand, selv 
i godt vejr, tærer på kræfterne.

Ombord igen
Det er vigtigt at kunne holde sig 
flydende, for næste punkt er, hvor-
dan kommer jeg ombord igen?
Sørg altid for, at der er en bade-
stige på båden og en eller anden 
form for bjærgemærs, der kan 
holde en person oppe. Hvis kræf-
terne aftager, hvad ofte sker, er det 
svært for den øvrige besætning at 
få en person ombord igen. Selv et 
barn er tungt. 

Rollemodel
Som skipper bør du være rol-
lemodel og bære vest. Så er det 
lettere at få den øvrig besætning 
med på ideen.
Køb nogle selvoppustelige veste, 
der er til at holde ud at bære. 
Udgiften hertil er latterlig lav i 
forhold til f.eks. bådpriser og alt 
det øvrige udstyr, vi anskaffer. Er 
du i tvivl om, at vestene er i orden, 
hjælper vi i klubben gerne med til 
at kontrollere dem. 

Nå, men jeg ønsker sådan set 
ikke at ødelægge alle de dejlige 
sejladser, der ligger og venter 

forude, hvor vi med familie og 
venner skal nyde livet på vandet, 
men tænk over det. Prøv at træne 
mand overbord manøvrer og 
overvej, hvordan du får en person 
ombord igen.

Rigtig go’ sommer...

Navikai
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I anledning af 75-års jubilæet for 
befrielsen vil denne artikel fortæl-
le om de tyske troppers aktiviteter 
i Søhøjlandet under besættelsen 
og hvilke spor, de har efterladt sig 
i landskabet frem til i dag. 

Selvom Søjhøjlandet under be-
sættelsen lå langt fra krigens 
fronter, så kom området, som 
den tyske besættelsesmagt anså 
som strategisk vigtigt, alligevel 
til at spille en interessant rolle 
i et dansk perspektiv. Særligt i 
krigens sidste år intensiveredes de 
tyske aktiviteter i området, men 
allerede kort efter besættelsen d. 
9. april 1940 var området gen-
stand for krigshandlinger. 

Gl. Rye Flyveplads
I 1935 havde direktør for F.L. 
Schmidt og minister i samar-
bejdsregeringen, Gunnar Larsen, 
der residerede på herregården 
Højkol, fået anlagt en privat fly-
veplads syd for Gl. Rye, så han 
bedre kunne passe sine mange 
forretninger i København. I 1938 
blev flyvepladsen udvidet med 
ventesal, flykontrolbygning og 
kontorer, så flyvepladsen nu 
kunne operere kommercielt med 
faste ruter til København, Ålborg 
og Esbjerg. De tyske styrker be-
slaglagde øjeblikkeligt (allerede 
ved middagstid d. 9. april 1940) 
flyvepladsen, som de anså som et 
strategisk vigtigt bindeled mellem 
Danmark og Norge, som Tyskland 
havde erklæret krig samtidigt med 
Danmark, men som først kom 
under kontrol efter to måneder. 
Englænderne anså også den lille 
flyveplads som strategisk vigtig. 
Faktisk blev den i krigens første 
tid vurderet af de allierede til at 
være den tredje vigtigste efter 
Aalborg og Grove (Krarup), hvil-
ket dog var en vurdering truffet på 
baggrund af forkerte oplysninger. 

De engelske efterretninger gik 
på, at der skulle være 200 tyske 
fly på flyvepladsen ved Gl. Rye, 
så de besluttede sig for at bombe 
den. D. 2. maj 1940 sendte Royal 
Airforce en bombeeskadrille af 
sted mod flyvepladsen. Den tyske 
mørklægning har formentlig fun-
geret efter hensigten, for ingen af 
de engelske bomber ramte deres 
mål, men endte i stedet for med 
at smide bomberne over nogle 
mere eller mindre nærliggende 
marker. Der var ikke i nærheden 
af 200 tyske fly på flyvepladsen, 
og den synes dog heller ikke at 
være et prioriteret mål for de 
alliende bombefly efter det ene 
angreb kort efter besættelsens 
begyndelse. Alligevel kom flyve-
pladsen til at sætte et stort præg 
på lokalområdet både under og 
efter besættelsen. Stedet blev 
brugt til at træne og genoptræne 
tyske piloter, ligesom det også 
blev brugt som et mindre knude-
punkt for tysk flytrafik. Omkring 
500 tyske tropper var stationeret 
på og omkring flyvepladsen, der 
af tyskerne havde det mundrette 
navn Flugstützpunkt Kommando. 
18/XI Rye.

Ved krigens afslutning var der 
i Danmark ca. 250.000 tyske 
flygtninge, der for de flestes 
vedkommende var flygtet fra den 
Røde Hærs brutale fremmarch i 
Østpreussen. Flygtningene bestod 
hovedsageligt af kvinder, børn 
og gamle, da alle mænd i noget 
der lignede krigsduelig tilstand, 
var blevet tvangsindskrevet i den 
tyske hær. For danskerne var det 
en svær situation. Man havde 
ikke bedt om de tyske flygtninge, 
der var flygtet til Danmark, da 
det var kontrolleret af tyskerne. 
Man havde ikke lyst til at have 
dem, da det antityske sindelag 
forståeligt nok var meget højt i 

det meste af den danske befolk-
ning. Selvom man i godt fem år 
havde været under det nazityske 
åg, så kunne man alligevel godt 
se, at der bogstaveligt intet var at 
sende størstedelen af flygtningene 
tilbage til. Østpreussen blev delt 
mellem Polen og Rusland, mens 
store dele af resten af Tyskland 
var reduceret til en bunke mur-
brokker. Samtidig stod man med 
en befolkning, der i 12 år havde 
været udsat for massiv nazistisk 
propaganda fra barnsben, hvilket 
man også ønskede at komme til 
livs. Så man indrettede i Danmark 
en række lejre til at huse de tyske 
flygtninge. En af de største af dis-
se kom til at ligge på flyvepladsen 
ved Gl. Rye, som man omdannede 
til formålet. Hér boede der op mod 
10.000 tyske flygtninge. Lejren 
var i praksis som et slags fængsel, 
hvor beoerne boede indespærret 
bag pigtråd og med bevæbnede 
vagter ved portene. Flygtningene 
havde ikke lov til at have kontakt 
med lokalbefolkningen, ligesom 
de heller ikke måtte eje kontanter 
osv. Til børnene blev der indrettet 
skolerum, hvor de skulle ”afnazi-
ficeres”, inden de skulle tilbage til 
Tyskland igen. Flygtningelejren 
bestod indtil 1948. 

I dag er det svært at forestille sig, 
at der har boet 10.000 mennesker 
på den mark, der ligger der, hvor 
flyvepladsen engang lå, men der 
er dog stadig spor fra krigen, 
der kan ses. De bunkere, som 
tyskerne anlagde, ligger stadig i 
krattene rundt om betonvejene, 
som også er anlagt i forbindelse 
med flyvepladsen. En kuriositet er 
søen Blidsø, der ligger umiddel-
bart syd for hvor flyvepladsen lå. 
Skovsøen er frem til i dag stadig 
det foretrukne sted for beboerne 
fra lokalområdet til at bade i, når 
det er sol og sommer. Det er fordi 

Den tyske tilstedeværelse i Søhøj-
landet under Anden Verdenskrig 
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tyskerne, der også yndede at bade 
i den under besættelsen, læssede 
en masse sand af omkring søen, så 
den fik en dejlig sandbred, hvilket 
den har den dag i dag.

Uanset vejr, så kan en gåtur om-
kring Ryhule og Blidsø anbefales, 
ligesom man kan besøge museet 
på Gl. Rye Mølle, hvor der er en 
udstilling om flygtningelejren. 

Den tyske Wehrmachts hoved-
kvarter i Silkeborg
Allerede i 1942 begyndte krigs-
lykken at vende for aksemagterne, 
og man begyndte fra tysk side 
at frygte en allieret invasion af 
det europæiske fastland. Hidtil 
havde hovedkvarteret for de ty-
ske styrker i Danmark naturligt 
nok ligget i København, men i 
tilfælde af en invasion fra den 
jyske vestkyst ville det let blive 
afskåret fra kampene i Jylland. 
Derfor besluttede den tyske be-
sættelsesmagt at rykke sit danske 
hovedkvarter til Silkeborg Bad, 

hvor man i foråret 1943 begyndte 
opførelsen af bunkere og anden 
militær infrastruktur på stedet. I 
november 1943 var hovedkvarte-
ret klar til at blive taget i brug, og 
det fungerede som hovedkvarter 
for den tyske Wehrmacht indtil 
krigens afslutning. 

I alt byggede tyskerne, med hjælp 
fra danske entreprenører og

 

500-600 arbejdere, ca. 40 anlæg, 
hvoraf ca. 25 var bunkere. Staben 
var på omkring 350 tyske soldater 
og officerer.

Kort efter indvielsen af hoved-
kvarteret ved den gamle kuran-
stalt Silkeborg Bad fik den tyske 
øverstbefalende Herman von 
Hanneken  i dec. 1943 besøg af 
feltmarskal Erwin Rommel, der 
var i Danmark for at vurdere 
forsvaret af Atlantvolden, som 
var det netværk af forsvarsstil-
linger, som tyskerne havde opført 
fra Nordnorge til Sydfrankrig. 

Rommel opholdt sig i Silkeborg 
i to uger, inden han tog videre. 
Hovedkvarteret i Silkeborg havde 
hovedsagligt det formål at styre 
forsvaret af den jyske vestkyst i 
tilfælde af invasion, hvilket som 
bekendt aldrig skete. Derfor var 
Wehrmachtens hovedkvarter i de 
smukke omgivelser i skoven ved 
Ørnsø et godt eksempel på den 
tyske flødeskumsfront i Danmark.

Ligesom ved Gl. Rye blev Silke-
borg Bad efter krigen omdannet 
til flygtningelejr, som stedet fun-
gerede som frem til 1947, hvor-
efter flygtningene blev sendt til 
Oksbøl, inden de endeligt kunne 
komme hjem til Tyskland igen. 

Siden 1995 har der i en af bun-
kerne på stedet været indrettet 
museum, der fortæller om stedets 
historie. Museet er drevet af fri-
villige ildsjæle og har åbent hver 
søndag fra marts-dec kl. 13-16, 
ligesom grupper kan bestille sær-
åbninger og guidede ture rundt i 
skovens bunkerlandskab.

Luftwaffes hovedkvarter
Af samme grunde som den tyske 
Wehrmacht valgte det tyske luft-
våben, Luftwaffe, også at rykke sit 
danske hovedkvarter til Jylland, 
hvorfra især kommunikationen 
med Grove (Karup) lufthavn var 
essentiel for kontrollen af det 
danske luftrum. Man ville gerne 
have en nærhed til Wehrmachten, 
og området omkring Skanderborg 
var perfekt, da landets kraftigste 
radarstation, med et personale på 
ca. 360 personer, i 1942-43 var 
blevet opført ved Hemstok 9 km 
nordvest for Skanderborg. Radar-

Kommandobunkeren fra flyvepladsen ligger i dag forladt lidt væk fra 
vejen. Foto: museumskanderborg.dk

Figur 2: Kontrolpost ved Silkeborg Bad. Foto: silkeborgbunkermuseum.dk
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stationen var en del af Luftwaffes 
operation, og den opsnappede i 
april 1944 et engelsk Lancaster 
fly, der var på vej hjem fra bom-
betogt over Stettin ved Østersøen. 
En natjager fra Grove blev dirige-
ret af sted mod den langsomme 
Lancaster, der blev skudt ned nær 
Vestbirk og hele besætningen på 
syv australiere omkom. De ligger 
i dag begravet i Soldatergravene 
på Gl. Rye Kirkegård. 

Luftwaffe valgte at etablere sit 
hovedkvarter i Sølund og i Dy-
rehaven. Sølund, der var bosted 
for udviklingshæmmede, blev 
beslaglagt, beboerne smidt ud, 
og tyskerne rykkede ind i februar 
1944. Herefter begyndte en stor-
stilet befæstning og bebyggelse af 
Dyrehaven, der beskæftigede om-
kring 1000 danske arbejdere eller 
værnemagere som man kaldte 
dem blandt resten af befolknin-
gen. Bunkere, mandskabsbarak-
ker, telefonlinjer, elmaster og 
flyverskjul blev konstrueret, mens 
man rev en stor del af skovens 
træer op med rod og genplantede 
dem for bedre at kamuflere stedet. 
Hele området blev stærkt befæstet 
med antiluftskyts, miner og kon-
trolposter. Omkring 500 tropper 
var udstationeret på stedet med 
yderligere 1000 i oplandet om-
kring Skanderborg, så den tyske 
tilstedeværelse har været til at føle 
for indbyggerne i Skanderborg, 
hvis skoler, hoteller og bevært-
ninger også var blevet beslaglagt 
af tyskerne. Hovedkvarteret blev 
først fuldt ud operationelt i slut-
ningen af 1944, men man var 
stadig i fuld gang med at bygge 
bunkere, da kapitulationen kom, 
og således blev stedet aldrig helt 
færdigbygget.

En enkelt gang lykkedes det den 
lokale modstandsbevægelse at 
detonere en række sprængladnin-
ger på tyske mandskabsvogne og 
den store generator, der stod ved 
Sølund. Tyskernes modsvar kom 
prompte i form af ”modsabotage” 
mod formodede kollaboratører 
af modstandsbevægelsen. Man 
beslaglagde strømmen fra Skan-

derborg elværk, imens generato-
ren blev repareret i Aarhus, en 
regning, som blev pålagt bystyret 
i Skanderborg. 

Ligesom for de tyske tropper i 
Silkeborg og Gl. Rye Flyveplads 
har Skanderborg heller ikke været 
det værste sted for en tysk soldat 
at være udstationeret under Anden 
Verdenskrig. Officersmessen lå 
idyllisk ud til Skanderborg Sø. 
Tyskerne kaldte den for ”Kasino”, 
så officererne har nok også haft 
tid til et spil kort nu og da. Byg-
ningen findes stadig og er i dag 
vandrerhjem. Ligeledes består 
også generalens og næstkomman-
derendes huse som private boliger 
også med en fin udsigt over søen. 
Lige ved siden af vandrerhjemmet 
ligger museet Skanderborgbun-
kerne indrettet i de to tidligere 
kommandobunkere. Museet for-
tæller historien om stedet og har 
ud over en masse krigsmateriel og 
historier fra lokalområdet også en 
Enigmamaskine, som var tysker-
nes kodemaskine under krigen. 
Englænderne formåede at bryde 
maskinens kode, hvilket tyskerne 
ellers anså for umuligt. 

Også i Dyrehaven blev der mid-
lertidigt oprettet en flygtningelejr 
efter krigen, hvis beboere efter 
noget tid blev rykket til Gl. Rye 
Flyveplads. En bunker, som 
tyskerne havde bygget inde i 
Skanderborg, blev i 1963 indrettet 
som beredskabsbunker i tilfælde 
af, at den Kolde Krig skulle blive 
varm. Den fungerede indtil 1993 
og er i dag, ligesom bunkerne i 

Dyrehaven, drevet af Museum 
Skanderborg.
Koldkrigsbunkeren har ingen 
faste åbningstider, men museet 
afholder nogle gange offentlige 
rundvisninger, ligesom grupper 
kan bestille særrundvisning i 
bunkeren, der står, som da den 
blev forladt i 1993.

Bunkerne i Dyrehaven har åbent  
fra april-oktober lør-søn kl 13-16 
og også tors-fre fra juni-aug. Også 
her kan grupper bestille særåb-
ninger og bunkervandringer. Det 
skal dog siges, at undertegnede er 
tilknyttet Skanderborgbunkerne 
og derfor gør skammelig reklame 
for eget foretagende. 
 
Sporene fra krigen
Overraskende for mange er der 
som beskrevet i denne artikel et 
væld af spor fra Anden Verdens-
krig, som man stadig kan opleve 
enten i naturen eller på museer 
i Søhøjlandet. Af ovennævnte 
steder er det kun radarstationen 
ved Hemstok, der ikke rigtigt er 
noget tilbage at se af, men ellers 
kan man jo overveje, om dette 
jubilæumsår for befrielsen ikke 
er en god anledning til at fejre 
befrielsen ved at komme ud og 
opleve sporene fra krigen, hvis 
sidste ”øjenvidner” i en ikke alt 
for fjern fremtid kun vil være de 
spor, de efterlod i landskabet.

Morten Sejer Hansen
Cand. mag. Middelalder- og 

renæssancearkæologi.

Kommandobunkerne, der i dag er indrettet som museum.
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