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Den 6.august 1949 har Silkeborg Motorbaadklub bestaaet i 40 aar, og der kan være grund til 

et tilbageblik - til at se lidt paa de mænd, som var med til at starte klubben, saavel som de 

mænd, der efterhaanden afløste disse første pionerer og førte klubben videre. 

Hvem indbyderne var til det stiftende møde ved vi ikke, det fremgaar ikke af klubbens 

forhandlingsprotokol, men heldigvis fremgaar det af det korte, men koncise protokollat fra 

det stiftende møde, hvem de 13 mænd var, som besluttede at oprette Silkeborg Motorbaad-

klub. 

Protokollatet lyder: 

»Fredag den 6. august (1909) stiftedes Silkeborg Motorbaadklub ved et møde i 

Haandværkerforeningen af følgende herrer: Professor Bang, distriktslæge Lund, læge 

Axel Hansen, dyrlæge Kruse, fabrikant Hammer, Høegh Guldberg, skotøjsfabrikant 

Nielsen, læderhandler Schultz, smedemester Schou, fabrikant Egebjerg, farvehandler 

Mathiesen, hotelejer Jensen, bogholder Braae. 

Til bestyrelse valgtes: Professor Bang som formand, fabrikant Stenberg som 

næstformand og bogholder Braa, kasserer. Kontingentet blev vedtaget til 5 kr. for 

indeværende sæson. Forskellige forslag, som klubben skal virke for: 

Anlæg af broer. 

Klüverskanals opmudring. 

Yachtflag. 

Nødflag.« 

 

Love blev tilsyneladende ikke vedtaget, og klubben har formentlig ikke haft andre 

formaalsvedtægter end de 4 anførte: 

Anlæg af broer, Klüvers kanal ryddet og uddybet, saa den kunne besejles med motorbaade, 

yachtflag som samlingsmærke og endelig anskaffelse af nødflag. 

De første 2 punkter er ret klare og saare nyttige, for hidtil havde der vel kun været ganske 

enkelte broer ved de sædvanlige anløbssteder, hvor passagerbaadene lagde til, saa de private 

motorbaade havde ingen steder, hvor de med ret kunne lægge til og være paa egen grund, saa 

der har ikke været noget at sige til, at dette punkt var anbragt øverst. Broerne er jo stadigvæk 

den udgiftspost, som tynger haardest paa klubbens budget, men nu har vi jo ogsaa op mod 20 

broer. - 1939 var vi oppe paa 25 broer, men krigsperioden ødelagde de fleste. 

At Klüvers kanals oprensning er sat som næste punkt, har der heller ikke været noget at sige 

til, for den har jo sikkert været ufarbar for motorbaade, ligesom den næsten er nu igen dels 

ved tilsanding og dels ved, at træernes rødder kravler op gennem bunden. Begge disse 

punkter er altsaa aktuelle i dag - 40 aar senere. 

Det 3. punkt - yachtflag - er noget mere uklart, idet der ikke er anført noget om, hvorvidt det 

har været et klubflag eller splitflag, der menes, men formentlig har der været tale om 

tilladelse til at føre splitflag, for paa generalforsamlingen den 6. juni 1913 opfordres 

bestyrelsen til at forsøge klubben indmeldt i Dansk Motorbaadsklub med ret til at føre 

splitflag. - En tanke, som dog aldrig er kommet til udførelse, - om der blev udført et arbejde 

herfor, fremgaar ikke af de senere referater fra generalforsamlingerne. 

Det 4. punkt - et nødflag - viser, at der ogsaa var tænkt paa medlemmernes indbyrdes pligt til 

at hjælpe hinanden allerede fra starten. - Om et nødflag blev indført, vides ikke, men det har 

altid været en uskrevet lov, at klubbens medlemmer har pligt til at komme nødstedte 

kammerater til hjælp, og her har sikkert navnlig været tænkt paa motorstop. - Den slags kan 

jo hænde selv nu til dags med vore fine og driftssikre motorer, hvordan maa det saa ikke have 

været i motorens barndom, som man vel nok kan henregne stiftelsesaaret til, selv om ogsaa 

en af klubhens stiftende medlemmer, den kendte smedemester og motorkonstruktør Chr. 

Schou vel allerede da havde flere af sine endnu her i byen saa kendte motorer i gang. 

Medens vi er ved Schous Motorer, skal lige oplyses, at flere af hans motorer endnu gør god 
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nytte i motorbaade inden for klubben, ja, et af vore medlemmer, urmager Mouritzen, har 

endog i de sidste par aar foretaget langture med sin motorbaad, som har indbygget en 

encylindret Schous motor. For nogle aar siden sejlede han saaledes ned gennem Gudenaa, 

blev hjulpet over Tangedæmningen og fortsatte videre til Randers-fjorden og gennem 

Kattegat ind gennem Limfjorden til Vesterhavet. Havde Mouritzen haft tilstrækkelig tid, 

havde han sikkert fortsat med en jordomsejling, men nu var ferien snart forbi, saa da han 

havde konstateret, at Schouseren ogsaa kunne klare sig paa Vesterhavet, vendte han omkring. 

Det skyldes dog at oplyse, at han for at spare tid ikke sejlede den samme vej tilbage, men lod 

baaden transportere pr. bane fra en limfjordshavn hjem til Silkeborg. 

Det var et sidespring og et spring næsten 40 aar frem i tiden, men det beviste, at man ogsaa i 

motorernes barndom kunne fremstille driftssikre motorer, naar blot den rigtige mand kom til, 

for Mouritzen havde vist ikke et eneste motoruheld paa hele denne lange tur. Senere, nemlig i 

1948, har han gentaget kunststykket stadig med sin Schous motor i baaden - at foretage en 

sejltur fra Horsens fjord, hvortil baaden var transporteret pr. bil, ned gennem Lillebælt og syd 

om Als og med visse afstikkere i dette smukke farvand tilbage til Horsens - ogsaa uden 

motoruheld. 

Mulig har de første motorbaadsmænd, som startede klubben, foretaget lige saa dristige og 

interessante ture ned gennem Gudenaa, som dengang ikke var spærret af Tangedæmningen, 

der senere skal omtales, men vi ved intet, da den slags bedrifter ikke blev videre omtalt 

dengang eller beskrevet. 

Referaterne i forhandlingsprotokollen er meget kortfattede, og det bliver derfor meget 

vanskeligt at skrive en nogenlunde oplysende beretning om klubbens historie. 

Vi har lige omtalt smedemester Schou som en fremragende motorkonstruktør, men han 

vedblev ogsaa at være en interesseret sejlsportsmand lige til sin død. 

Den første formand var som nævnt professor Bang. Han kom hertil 1903 som den første 

overlæge paa Sanatoriet, og han var formand til 1913, da han rejste fra byen og blev erstattet 

med slagteridirektør Chr. Lund, som formentlig ogsaa har været med fra første begyndelse, 

selv om han ikke har været med til det stiftende møde, for næste aar vælges han til 

næstformand. Han var en interesseret sejlsportsmand. 1921 nedlagde han sammen med den 

øvrige bestyrelse sit bestyrelsesmandat som protest imod, at flere medlemmer undlod at 

betale deres kontingent. 

Ad de øvrige fædres navne vil vore ældre medlemmer nikke genkendende. Det var kendte 

navne inden for borgerskabet. 

Distriktslæge Lund vil de fleste mindes, og at han fik motorbaad, var intet under, for han var 

vist den første silkeborgenser, som anskaffede sig en bil. Paa gamle fotografier ser man Lund 

og frue køre gennem byen i et motorkøretøj, som meget lidt ligner de »dollargrin«, som nu er 

fremme, snarere en lille hestevogn uden forspand. 

Læge Axel Hansen, som gennem en menneskealder var overlæge paa sygehuset, er endnu 

kendt af de fleste som den dygtige, noget buldrende, men elskede læge, om hvem der gaar 

talrige morsomme historier. Her lige et af hans træffende udtryk, som da han sagde: »Naar 

man har en hvid hest, en bysyg kone og en motorbaad, saa er man altid optaget.« Navnlig det 

med motorbaaden kan enhver motorbaadsmand sikkert skrive under paa. 

Dyrlæge Kruse, fabrikant Hammer, Høegh Guldberg, skomager Nielsen, læderhandler 

Schultz, farvehandler Mathiesen og bogholder Braae, vil ogsaa være de ældre medlemmer 

bekendte som ivrige motorbaadsmænd. Fabrikant Stenberg drev tørvefabrikation i Moselund, 

og hotelejer Jensen, som var vært paa hotel Himmelbjerget, vil være de ældre bekendt for 

sine slagfærdige og lune indfald, som med den norske gæst, der var noget storpralende. Alt, 

hvad han saa her, var smaat, Himmelbjerget var saa møjligt et hul, nej, kom til Norge, min 

far, men en dag glemte han helt denne indbydelse. Han var med Jensen til Silkeborg, og de 

var selvfølgelig inde paa Dania. Da kom et hestekøretøj op over torvet med nyimprægnerede 
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telefonpæle ovre fra imprægneringsanstalten De har jo en gullig-grøn farve, og nordmanden 

spurgte: hvad er det? Niels Jensen kikkede ud gennem vinduet og sagde med den alvorligste 

mine: Naah, det er blot et læs asparges! Da glemte nordmanden helt at sige: »Kom til Norge, 

min far, saa skal I se asparges.« 

Den unge klub arbejdede tilsyneladende støt og roligt de følgende aar, indtil den 1. 

verdenskrig i 1914 standsede sejladsen, lige som tilfældet blev, da den 2. verdenskrig udbrød 

i 1939. 

1910 vedtoges nogle af professor Bang udarbejdede regler for styring og sejlads. Hvad disse 

regler gik ud paa, fremgaar ikke af forhandlingsprotokollen, men de har vel mere været 

afpassede efter de lokale forhold end altfor megen skelen til de internationale søvejsregler. 

1911 vedtoges det i forening med passagerbaadenes ejere at bygge en anløbsbro ved 

Himmelbjerget, og der bevilgedes hertil 75 kr. 

Det vedtoges endvidere at sende skrivelse til turistforeningen angaaende illuminationsfest. 

Det fremgaar heraf, at motorbaadklubben har været aktiv allerede fra de berømte ildfestregat-

taens barndom. 

Endelig vedtoges det ogsaa, at man 1. søndag efter pinse skulle afholde eskadresejlads til 

Himmelbjerget med spisning paa hotel Julsø. Direktør Lund valgtes til eskadrechef. 

Hvorledes festen forløb, haves desværre ingen oplysninger om, men den har sikkert været 

vellykket. 

1912 vedtoges at lade Klüvers kanal opmudre. Paa 1913 generalforsamlingen opfordres 

bestyrelsen til at forsøge klubben indmeldt i Dansk Motorbaadsklub med ret til at føre 

splitflag. Det vedtoges endvidere at bygge nye broer ved Himmelbjerget og Svejbæk 

ladeplads, saa makkerskabet med passagerbaadene om broen ved Himmelbjerget har sikkert 

ikke været tilfredsstillende. 

Medlemsskabet i Dansk Motorbaadsklub blev formentlig ikke til noget, for sagen nævnes 

ikke paa de følgende generalforsamlinger. 

Derefter følger en periode paa 6 aar, nemlig krigsaarene 1914-1918 og de følgende 

efterkrigsaar, hvor klubben tilsyneladende har ligget stille. Der findes i al fald ingen 

protokoltilførsler om generalforsamlinger. Bestyrelsen maa imidlertid paa en eller anden 

maade have suppleret sig, for paa generalforsamlingen 28. august 1920 - den første efter 

krigsaarene - ses, at snedkermester Sofus Jørgensen er blevet medlem af bestyrelsen, og han 

har ikke tidligere været nævnt. 

Paa samme generalforsamling oplyses, at medlemstallet er 41. Paa samme generalforsamling 

vedtoges det at forhøje kontingentet fra 5 kr. til 10 kr., da foreningens midler ellers ikke 

kunne tillade broernes reparation og vedligeholdelse. 

Klubben har altsaa efter forrige verdenskrig været stillet ganske som nu efter sidste 

verdenskrig, da vi ogsaa maatte forhøje kontingentet. 

Paa den følgende generalforsamling, som afholdtes 20. august, formentlig 1921 (aarstallet 

mangler), viser det sig, at det forhøjede kontingent har givet sig udslag i ret store restancer, 

saa formanden, Chr. Lund, og de 2 bestyrelsesmedlemmer, snedkermester Sofus Jørgensen 

og boghandler Dyekjær som protest herimod nedlagde deres bestyrelsesmandater, da det ville 

være umuligt at holde broerne i orden, naar ikke alle medlemmer betalte deres kontingent. 

Afdøde farvehandler P. Hansen maa derefter have afløst Chr. Lund som formand, skønt det 

ikke af forhandlingsprotokollen fremgaar, at han er bleven indvalgt i bestyrelsen, men paa 

den følgende generalforsamling 18. maj 1923 udtaler Sofus Sørensen mindeord om den 

afdøde formand. 

Paa 1923 generalforsamlingen nedsættes kontingentet atter til 5 kr. Paa samme 

generalforsamling vælges købmand Carl Sørensen til formand for klubben - en post, han 

varetog gennem mange aar til stor gavn for klubben, som i Carl Sørensens formandstid gik 

meget frem. Carl Sørensen var den ideelle leder. Han var bestyrelsesmedlem i mange -  ogsaa 
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landsomfattende -foreninger og havde derfor gode forbindelser. Han saa betydningen af 

samarbejde og sammenhold, og allerede i 1927 indledte han en korrespondance med Kgl. 

Dansk Yachtklub om ophævelse af den uretfærdige vejskat paa benzin, som motorbaadsejere 

maatte betale, og han var ogsaa med til paa klubbens vegne at stifte Dansk Motorbaads 

Union, i hvis første bestyrelse han ogsaa blev indvalgt. 

I Carl Sørensens formandstid indledtes i 1930 et samarbejde med Sejl- og Motorbaads-

klubben i Randers om en henvendelse til Gudenaacentralen angaaende et slidskeanlæg ved 

Tangeværket, saa motorbaade kunne transporteres over dæmningen. I selskabets koncession 

af 11. juni 1918 staar anført: 

»Det forbeholdes ministeren, saafremt efter hans skøn hensynet til pramfart eller træflaadning 

paa aaen maatte gøre det nødvendigt, at paalægge koncessionshaverne paa egen bekostning at 

opføre anlæg til prammenes eller træets transport over dæmningen, og at deltage i udgifterne 

ved disse anlægs vedligeholdelse og drift med halvdelen. Saadanne anlægs udførelse kan dog 

ikke forlanges paabegyndte, før der er stillet betryggende sikkerhed 

for tilvejebringelsen af den anden halvdel af udgifterne til anlægenes vedligeholdelse.« 

Ministeren paabød imidlertid ikke en saadan gennemsejlingssluse (kammersluse), da anlæget 

blev udført. Antagelig fordi de interesserede parter ikke kendte deres besøgelsestid og ikke i 

tide havde fremsat noget krav. Pramfarten var jo paa daværende tid stagneret og uden 

betydning, og da al motorbaadssejlads ogsaa var indstillet grundet benzinmangel efter 

krigsaarene 1914-18, har de særligt interesserede - Randers og Silkeborg motorbaadsklubber 

- vel ikke været agtpaagivende og ikke fremsat krav om en gennemsejlingssluse, inden 

spærringen var en realitet. 

Denne forsømmelse har lukket Silkeborg Motorbaadklub ude fra havet, og de daværende 

bestyrelser for Silkeborg og Randers motorbaadsklubber har her et tungt ansvar, for var der 

bleven sat ind i tide, havde vi formentlig haft en kammersluse ved Tange. Nu vil det blive 

meget vanskeligt at faa en saadan indretning, som vil blive meget bekostelig at bygge. 

Da klubben startede i 1909, var der fri sejlads fra papirfabrikken i Silkeborg ad Gudenaa til 

Randers og videre ud til havet, og efter at Silkeborg kommune i 1919 havde ladet bygge en 

kammersluse ved papirfabrikken, ville der have været fri sejlads helt fra Ry mølle til havet. 

Kammerslusen ved papirfabrikken kom altsaa samme aar, som Tangeværket blev bygget; 

man forstaar derfor ikke, at kravet om en kammersluse ved Tange ikke blev rejst. 

For at raade bod paa den forvoldte skade, blev der ganske vist i aarene 1930-1934 ved 

samarbejde mellem motorbaadsklubberne og turistforeningerne i Silkeborg og Randers udført 

et stort arbejde for at etablere baadtransport over tangedæmningen ved hjælp af et 

slidskeanlæg. Sagen blev ogsaa anbefalet af Silkeborg og Randers byraad, og 

Gudenaacentralens bestyrelse gik virkelig ind paa at bekoste anlæget, som med transportsport 

og -vogn ville have kostet 4000 kr., men vedligeholdelses- og driftsomkostningerne skulle de 

interesserede parter jo dele med halvdelen til Gudenaaeentralen og halvdelen til den anden 

part, og i henhold til koncessionens pkt. 10 skulle der stilles betryggende garanti. En saadan 

garantiordning blev imidlertid ikke gennemført - uvist af hvilken grund, mulig var det de 

interesserede kommuner, som ikke kunne blive enige, men sagen blev imidlertid ikke 

gennemført og har hvilet siden. Den er dog ikke glemt. Den bør atter tages op og 

forhaabentlig gennemført til en heldig løsning. 

Medens vi er ved Tangesagen, kan det være passende ogsaa at berøre Kongens bro projektet. 

Samtidig med koncessionen af 11. juli 1918 angaaende tangeværket, fik koncessionshaverne 

ogsaa ret til senere, og paa samme vilkaar som i Tange, at opføre et elektricitetsværk i 

nærheden af Kongensbro. Da den 2. verdenskrig satte ind i efteraaret 1939 og Danmark blev 

afspærret for kultilførsler vest fra, dukkede denne gamle plan om et elektricitetsværk ved 

Kongens bro atter op, og der blev mellem de interesserede købstæder og koncessionshaverne 

afholdt flere møder, hvor der til at begynde med var stor stemning for at opføre værket. - Der 
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ville altsaa komme en ny spærring af Gudenaa, hvis planen blev til virkelighed. 

Klog af skade var klubbens bestyrelse denne gang straks paa tæerne for at sikre en 

gennemsejlings sluse gennem den planlagte dæmning, og man søgte samarbejde med 

Silkeborg Turistforening, som ved dens daværende formand, bankdirektør Ramsing gik ind 

for at støtte sagen. Det var dog motorbaadsklubben, som udførte alt arbejdet. 

Først blev der til Gudenaacentralens direktør rettet en mundtlig henvendelse for at faa oplyst, 

hvorvidt planen ogsaa ville omfatte en gennemsejlings sluse, og da der blev oplyst, at en saa-

dan ikke var paatænkt, blev der 9. december 1940 til gudenaacentralens bestyrelse indgivet et 

meget udførligt og vel underbygget andragende om, at der ved projektets planlæggelse maatte 

blive regnet med anlæg af en gennemsejlings sluse. Da klubben intet svar modtog, blev der 

ved skrivelse af 3. februar 1941 rykket for et svar, og endelig den 27. februar 1941 sendte 

gudenaacentralen et undvigende svar gaaende ud paa, »At selskabet endnu ikke havde 

afsluttet sine forhandlinger og derfor ikke paa nuværende tidspunkt kunne tage stilling til 

andragendet, men formentlig vil der, naar sagen kommer for, kunne findes en tilfredsstillende 

løsning paa spørgsmaalet.« 

Dette svar var klubben selvfølgelig ikke tilfreds med, og alle sejl blev derfor sat ind for at 

gennemføre en tilfredsstillende ordning, og ved forskellige skrivelser af 10. marts 1941 blev 

der rettet henvendelse til kredsens folketingsmand, Albinus Jensen, endvidere til Silkeborg 

byraad, Danmarks naturfredningsforeninger,  Randers motorbaadsklubber og »Dansk 

Motorbaads Union« om støtte, idet der sendtes afskrifter af koncessionen samt afskrifter af 

det indsendte andragende og gudenaacentralens undvigende og henholdende svarskrivelse, 

ligesom der blev gjort rede for det for samfundet uheldige, at Danmarks længste og mest 

sejlbare aa skulle spærres for fri sejlads. 

Saavel folketingsmand Albeinus Jensen som borgmester Aaboe Sørensen, Silkeborg, og 

Dansk Motorbaads Union gik ind for sagen, og der blev rettet henvendelse til ministeriet og 

det daværende beskæftigelsesudvalg om at kræve en gennemsejlingssluse indarbejdet i 

planen. Danmarks naturfredningsforenings hovedbestyrelse havde været meget interesseret 

og havde sikkert villet støtte sagen, men da den stedlige afdeling for Silkeborg og omegn gik 

imod, idet motorstøjen ville forstyrre de herrers ro - formanden boede forøvrigt i Hammel - 

ville hovedbestyrelsen ikke gaa den stedlige bestyrelse imod, og kunne derfor ikke anbefale 

sagen. 

Herefter hørte man ikke noget til sagen, før planen den 25. august 1941 kom til behandling i 

Silkeborg byraad. Af referatet herfra fremgik det, at der ikke var regnet med en gennemgangs 

sluse, men kun med en »fisketrappe«, for gudenaacentralen havde anført, at en kammersluse 

ville bruge for meget vand, saa det ville gaa ud over vandkraften. Det forlød, at ministeriet 

havde følt sig overbevist af rigtigheden af denne paastand. Man maa uvilkaarligt spørge, om 

de herrer nogensinde har set, hvilke vandmasser Gudenaa fører med sig, for den smule vand, 

som driften af en kammersluse ville tage, var da kun at betragte som en draabe i havet. 

Følgelig blev der straks, nemlig 28. august 1941, sendt en skrivelse til gudenaacentralen, 

hvori klubben beklager centralens standpunkt, idet der henvistes til centralens skrivelse af 27. 

februar 1941, hvori var stillet i udsigt, at der nok kunne findes en tilfredsstillende løsning, 

ligesom klubben ikke kunne anerkende den af centralen angivne grund - at en kammersluse 

ville tage for meget vand. Det henstilledes derefter, at centralen endnu en gang tog planen om 

en sluse til overvejelse, og hvis dette ikke lod sig gennemføre, da at bygge et 

overslidskningsanlæg med motorspil, saa motorbaade uden alt for meget besvær kunne 

transporteres over dæmningen. 

Vi fik intet svar paa denne skrivelse, men nu gik der forøvrigt »brok« i foretagendet, idet 

Aarhus kommune, som er medindehaver af koncessionen, spændte ben og ikke ville være 

med, hvorefter projektet blev stillet i bero, saa endnu kan vi uhindret sejle til Tange, men 

dukker Kongens bro projektet atter op, maa klubben straks være rede til at tage kampen op 
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for fri og uhindret sejlads paa Gudenaaen, og med tiden maa vi ogsaa have gennemført 

slidskeanlæget ved Tange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 En af de sidste nybygninger tilhørende brødrene Nedergaard. 

 

I samme forbindelse maa omtales et nyt projekt, som netop er rejst af Skanderborg Sejlklub, 

nemlig et forsøg paa at faa gennemsejlings muligheder fra Skanderborg Sø gennem Taaning 

aa med kammersluse eller slidske anlæg ved Fuldbro mølle og Ry mølle, saaledes at man 

bliver i stand til at sejle fra Skanderborg gennem Mossø, Gudensø og videre til Silkeborg 

søerne. Silkeborg Motorbaadklub er ved formanden repræsenteret i et fornylig nedsat 

arbejdsudvalg, som skal udforme projektet, inden det forelægges for de stedlige 

myndigheder, amts-, by- og sogne-raadene. De stedlige turistforeninger er ligeledes med i 

arbejdet, og kan dette projekt gennemføres, bliver der mulighed for den saa ofte nævnte 

»rhintur« gennem Danmarks smukkeste egne, og saa bliver det maaske ogsaa lettere at faa 

forholdene ved Tange ordnet. Der er altsaa nok for klubben at arbejde videre med. 

Det var en gennemgang af arbejdet med de store udadvendte planer, men klubben har ogsaa 

haft mange vigtige, men mere interne anliggender at arbejde med. 

1931 blev oprettet lejekontrakt med statsskovvæsenet, saa klubben mod en aarlig leje fik ret 

til anbringelse af landgangsbroer op langs søerne ved statsskovvæsenets arealer, og dermed 

fik vi ret til at kunne bortvise uvedkommende baade fra vore broer. Før maatte vi finde os i, 

at et medlem ikke kunne lægge til, fordi broen var optaget af uvedkommende. 

Samme aar anskaffede klubben sin første ophalingsvogn, og der blev anlagt en 

ophalingsslidske i indelukket. Det hele var noget primitivt, men dog et fremskridt. 

1935 paa en ekstraordinær generalforsamling besluttede klubben at købe en skovparcel ved 

foden af Himmelbjerget, som bestyrelsen havde paa haanden til en pris af 3000 kr. Parcellen, 

der er paa ca. 1 ha, er beliggende ud mod søen i bugten mellem hotel Julsø og Stigballehoved 

og har en smuk bevoksning af store bøge- og ege-træer. Silkeborg Bank havde som prioritets-

haver overtaget parcellen og tilbød klubben den paa lempelige betalingsvilkaar. Da der var 

fare for, at parcellen kunne blive solgt som spekulationsobjekt, besluttede klubben at købe og 

har siden haft en dejlig lejrplads her paa denne skønne plet. Senere har vi lejet en nabogrund, 

saa vi nu har ganske herlige forhold til weekend-ophold her. 

Endelig bør omtales havneforholdene.  Fra klubbens start havde medlemmerne været henvist 

til at fortøje deres baade langs aabredderne, dels ved at leje plads hos private og dels hos 

kommunen, hvis man da ikke var saa heldig selv at eje en aahave. Men da antallet af 

motorbaade var i stadig stigen, maatte der gøres noget for at skaffe plads, og omkring midten 

af tyverne lod kommunen grave en baadehavn i indelukket. Desværre blev motorbaads 

klubbens medlemmer ikke raadspurgt, og havnen blev derfor langt fra det, som skulle have 

været dens vigtigste formaal næst efter at skaffe plads. Den blev alt for smal og vanskelig at 



  8

besejle og manøvrere i. Den fik kun en bredde af 20 m, men burde have været 30 m. Den 

afhjalp dog et savn, og da der samtidig blev opstillet en benzintank og ansat en tankpasser og 

opsynsmand, var det dog trods alt et fremskridt, og efterhaanden udviklede der sig et 

fornøjeligt kammeratskab mellem de mange baadejere, som holdt til der, og som man i 

grunden bedst kendte bagfra, idet man som oftest saa dem staa paa hovedet i motorhuset, men 

saadan er det vist alle steder, hvor motorbaadsmænd holder til. 

1933-34 fik vi endnu en havn, nemlig den lille havn ved Aastiftelsen. Den blev nødvendig, da 

Ladepladsen, som hidtil havde været benyttet som fortøjningsplads, blev inddraget til 

byggegrund og have for de 2 aldersrentestiftelser, men det gik her som i Indelukket. Havnen 

blev for lille og meget vanskelig at besejle. Den daværende bestyrelse søgte at faa planen 

ændret, men der blev svaret, at var man ikke tilfreds med planen, kunne man blive helt fri. 

Der kunne ikke afgives mere plads. - Et mærkeligt standpunkt over for en kreds af byens 

borgere, for med lidt god villie kunne havnen nok være bleven noget større i areal og lettere 

at besejle, Særlig da Ladepladsens inddragelse havde forringet pladsforholdene. 

Kommunalbestyrelsen indsaa dog omsider, at der maatte gøres noget mere, navnlig da 

motorbaadsflaaden stadig voksede, ligesom kanoernes antal efterhaanden kunne tælles i 

hundreder. I 1938-39 besluttedes det derfor at bygge en ny og større baadehavn noget 

længere ude i Indelukket. Der blev fra klubbens side henstillet at udvide den gamle havn i 

Indelukket i stedet for at bygge en ny, men henstillingen blev ikke taget til følge. Havnen 

blev udført som et nødhjælpsarbejde for unge mænd, som i længere tid havde været 

arbejdsløse. 

Klog af tidligere skade rettede klubben, straks planen var skitseret, en henvendelse til 

byraadsmedlem, landinspektør Axel Kristiansen, som udarbejdede den endelige plan, om at 

blive taget med paa raad, og det viste sig at være paakrævet, for den udarbejdede skitse viste 

kun en bredde af 24 m - altsaa kun 4 m bredere end den gamle havn. Landinspektøren viste 

forstaaelse, men klubbens krav om en bredde af 80 m ville han dog ikke gaa med til, grundet 

visse landskabelige forhold, som visse trægrupper, der skulle bevares, men han gik med til 28 

m, og til gengæld maatte broerne blive slaaet i en skraa vinkel paa bolværket (sildebens-

mønster), saa de blev lettere at lægge til og bakke ud fra. Af hensyn til landskabet maatte vi 

ogsaa finde os i, at havnen paa vestsiden fik den buede form, som den har og som vel ikke 

just passer for en havn. 

Imidlertid kom verdenskrigen 1. september 1939 og standsede al motorbaadssejlads. Selve 

havnen blev dog færdigbygget, men brobygningen blev udsat og er først bleven udført nu i 

jubilæumsaaret - 10 aar efter havnens bygning og først efter flere henstillinger fra klubben. 

Mark- og skov-udvalget, som havnen sorterer under, havde glemt den tidligere aftale om, at 

broerne skulle slaaes i skraa retning, men ved en forhandling blev planen ændret i 

overensstemmelse med klubbens ønsker. Ved arbejdets udførelse blev der dog kludret, saa 

nogle af broerne fik et forkert smig, men trods alt har vi dog faaet en anvendelig havn, som er 

en af de smukkest beliggende i Danmark, og der er gode indsejlings- og udsejlings-forhold. 

Strømmen gaar gennem den og holder vandet frisk. Der har været klaget over, at der var for 

lidt skygge, saa baadene ville tage skade af solvarmen, men det kan da ikke være værre end i 

en aaben, solbeskinnet havn ved en søkøbstad. Vi har grund til at være glade og stolte af vor 

havn, som har plads til over 80 baade. Pladslejen er 18 kr. aarligt, og heri er indkluderet 

oplægsplads i Indelukket. 

Medens vi er ved havnene maa ogsaa omtales, at klubben med aarene ogsaa har faaet sine 

ophalingsforhold i orden. Der er anlagt en ny slidske ud i aaen og anskaffet solide og 

lethaandterlige ophale- og transport-vogne og ophalingsspil, som alt staar til gratis 

afbenyttelse for medlemmerne. Det skal i den forbindelse nævnes, at et af klubbens 

medlemmer byggede ophalespillet gratis, saa klubben kun bekostede materialerne. 

Vi mangler nu kun et redskabs- og materiale-skur ved havnen, men kommunen har stillet i 
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udsigt, at et saadant vil blive bygget ad aare. 

Et af programpunkterne ved klubbens start i 1909 var anskaffelse af yachtflag og nødflag. 

Hvornaar klubben fik sin første stander, fremgaar ikke af forhandlingsprotokollen, men den 

første var formentlig den, som de fleste ældre medlemmer husker, nemlig en blaa stander 

med bogstaverne S.M. (Silkeborg Motorbaadklub). Denne afløstes senere af en hvid stander 

med Silkeborg byvaaben, men uden klubbens initialer, og der var intet, som viste, at det var 

en sejlsportsklubs stander. Man har derfor bestemt sig for en mere sejlbetonet stander, nemlig 

en hvid med en trebladet skrue og imellem skruebladene bogstaverne S.M.K. (Silkeborg 

Motorbaad Klub). Standeren med byvaabnet maa dog indtil videre benyttes. Ved udmeldelse 

af klubben skal standeren mod fuld tilbagebetaling afleveres til klubben. 

Ved generalforsamlingen den 17. august 1937 nægtede klubbens mangeaarige formand, 

købmand Carl Sørensen, at modtage genvalg, hvilket blev beklaget fra alle sider, for han 

havde været klubben en god formand, men Carl Sørensen ønskede ikke at fortsætte. Ved 

samme lejlighed trak ogsaa et andet bestyrelsesmedlem, som havde udført et stort og godt 

arbejde for klubben, sig tilbage, nemlig redaktør Sofus Sørensen. 

Som Carl Sørensens afløser valgtes kriminalassistent K.G.Kristiansen til formand, og han 

bestrider endnu hvervet. 

Klubben voksede støt gennem aarene. Der var dog nogen tilbagegang i krigsaarene 1914-18, 

men det skyldtes den naturlige aarsag, at der ikke kunne købes benzin. Ved starten har det 

tilsyneladende været de mere velstillede, som  kunne tillade sig den flothed at holde 

motorbaad, men med aarene kom ogsaa den jævne mand - arbejderen og tjenestemanden - 

med, og gaar vi nu medlemslisten igennem, maa det siges, at motorbaaden er bleven hele 

folkets eje, alle samfundslag og iøvrigt alle aldersklasser er repræsenteret. 

Der kan være lidt forskel paa baadene, det er ikke luksusfartøjer alle de baade, som sejler paa 

Silkeborg søerne, men mon ikke smaamanden eller den ganske unge mand, som for en billig 

penge har erhvervet sig en gammel robaad og anbragt en gammel, noget hikkende motor i 

den, ikke er lige saa lykkelig og stolt af sit fartøj, som den mere velhavende ejer af den fine 

yacht ? Jo, vi vil tro det. Denne baadejer med det noget primitive fartøj er glad og lykkelig, 

naar det lykkes ham at komme frem uden alt for mange motorstop, og han ærgrer sig ikke, 

hvis den pludselig strejker. Han smider jakken og staar paa hovedet i motoren, indtil den atter 

vil gaa, for han er sin egen mekaniker. Det er charmen ved det. Manden med den fine baad 

vil sikkert ærgre sig meget mere, hvis han faar motorstop, for det kan jo ske for selv den 

fineste maskine, men fælles for alle kan vi være delagtige i glæden over at komme ud i den 

friske luft, at tøffe afsted, enten det nu skal være for fuld drøn, eller ved en sagte gliden hen 

over vandfladen for ret at nyde rinturen. 

Jo, har man først haft en motorbaad, vil det være et savn at undvære den. Hvad kan være 

skønnere en sommeraften, naar man kommer hjem fra sit arbejde, end at mor har madkurven 

pakket, saa man straks kan sejle ud og nyde maden i det fri - enten i baaden, lagt ind mellem 

sivene, eller man slænger sig i skovkanten saa nær vandet, saa man har duften af søen. I 

kender det sikkert alle fra de mørke krigsaar, da baaden var lagt paa land, hvordan man 

savnede de vante ture. Det var ligesom, at søerne var ikke nær saa tillokkende, som før - eller 

var det kun den omstændighed, at man med vemod mindedes de herlige ture i baaden, naar 

man saadan stod og saa ud over søerne fra land? 

Ja, krigsaarene var mørke - ogsaa for motorbaadklubben. Al sejlads med motorbaad blev jo 

forbudt straks efter krigsudbruddet 1. september 1939. I foraaret var der udsigt til, at vi skulle 

have faaet en mindre benzintildeling, idet Dansk Motorbaads Union tilsyneladende ville have 

faaet sit store arbejde herfor kronet med held, men saa kom besættelsen - 2 dage efter, at 

klubben havde afholdt sin generalforsamling, og hermed var alt haab om at komme til at sejle 

i 1940 slaaet ned, og der skulle gaa 6 aar, før vi atter fik motorerne i gang. 

Det blev til nogle trange aar for klubben. Bestyrelsen søgte dog al holde sammen paa 
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medlemmerne. Man fik kommunen til at nedsætte baadpladslejen til 8 kr. aarligt, og man 

satte kontingentet ned fra 5 til 3 kr. De aarlige generalforsamlinger afholdtes, men desværre 

lykkedes det ikke at holde medlemstallet, som i 1939 havde været oppe paa 168. Tallet sank 

hvert aar, og i 1945 var der kun 96 trofaste tilbage. 

Selv om krigen nu var forbi, kom vi dog heller ikke ud at sejle i 1945. og det bevirkede 

yderligere nedgang, saa medlemstallet ved generalforsamlingen den 16. april 1946 var dalet 

til 84, men dermed var bunden ogsaa naaet, og det gik atter fremad. I 1946 kom vi nemlig 

atter ud at sejle, selv om benzin tildelingen ikke blev særlig stor. 

Med det faldende medlemstal og det nedsatte kontingent forringedes klubbens økonomi 

følgelig ret føleligt. Broerne, hvis antal i 1939 var 25, var paa det nærmeste gaaet til, dels paa 

grund af materialemangel, og dels fordi klubben manglede penge til vedligeholdelse. Isen 

havde taget mange af broerne, saa det saa ret haabløst ud økonomisk, men et lyspunkt var der 

jo, der var udsigt til, at vi dette aar kunne komme ud at sejle, og i tillid til, at denne udsigt 

kunne gøre underværker, foreslog bestyrelsen paa 1946-generalforsamlingen at forhøje 

kontingentet til det dobbelte fra 5 til 10 kr. og at nye medlemmer skulle betale 5 kr. i indskud. 

Forslaget chokerede de fleste medlemmer, men da generalforsamlingen blev oplyst om 

klubbens stilling, vedtoges forslaget enstemmigt. - Samme radikale middel maatte klubben jo, 

som tidligere berørt, ogsaa gribe til efter den første verdenskrig. 

Havde vi ikke i disse mørke aar og forresten ogsaa i de følgende efterkrigsaar indtil dato haft 

en god kasserer, havde det set endnu værre ud, men købmand Hans Lassen, som nu gennem 

mange aar har bestridt kassererposten, saa stort paa tingene, og naar der ikke var flere penge i 

kassen, lagde han ud af sine egne penge uden smaalig skelen til rentabiliteten. Han var i disse 

mange aar en gratis laanekilde, og klubben har grund til at være taknemlig og kan ikke nok 

paaskønne denne store hjælp. 

Efter 1946 steg medlemstallet atter ret betydeligt, selv om mange syntes, at kontingent og 

indskud var sat vel højt op. Medvirkende til stigningen var det sikkert ogsaa, at andragende 

om benzintildeling skulle gaa gennem organisationerne, for i løbet af 1946 og 47 naaede vi 

op paa 160 medlemmer, men da benzinrationeringen bortfaldt i 1948, faldt medlemstallet 

paany og har siden ligget paa omkring 145 til 150. Ser man paa disse tal, kan man ikke 

frigøre sig for tanken, at enkelte baadejere ikke har brug for organisation, naar alt gaar let og 

uden modvind, et saare fejlagtigt standpunkt. Hvordan ville forholdene for motorsejladsen 

mon have været, hvis klubben ikke havde udført et arbejde for at opnaa de goder, som med 

tiden er opnaaet og nye krav trænger sig paa. 

Aarene efter krigen har altsaa været fremgangsaar, selv om enkelte baadejere har svigtet. Vi 

har faaet vore broer i orden, den nye havn færdigbygget, og vi har anskaffet ny ophalings-

vogn og -spil, men vi har ogsaa forsøgt at fremme det kammeratlige sammenhold. I 

september 1948 afholdtes saaledes en meget vellykket sejlkonkurrence i Borre Sø. Det var en 

morsom minestrygning, og da det havde blæst op til en rigtig vestenstorm med høj søgang, 

var det ikke saa let en sag at faa øje paa de smaa grønmalede tallerkenminer, som det drejede 

sig om at finde. Det blev en rigtig prøve paa manøvredygtighed, og det tjener til førernes ære, 

at de fleste miner blev fundet. Konkurrencen sluttede med præmieuddeling og spisning paa 

Svejbæk Færgekro. 

Vort udmærkede forlystelsesudvalg forfulgte sukcessen og fik i maanederne november-

december afholdt et kursus til opnaaelse af Dansk Motorbaads Unions sejlercertifikat. 20 

medlemmer indmeldte sig, men kun 18 fuldførte kursus og bestod den svære prøve med 

bravour. Ved en festlig sammenkomst paa Grand Hotel fik de gæve certifikanter i 

overværelse af slægt og venner certifikat og emblem overrakt. Bagefter var der kaffebord 

med taler og sange og filmfremvisning. Ind imellem fortalte de gæve gutter haarrejsende 

oplevelser og skipperhistorier - virkelig selvoplevede tildragelser. 

Kursus var billigt, det viste sig nemlig, at vi var i den heldige situation, at 
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forlystelsesudvalget ogsaa var eminente lærere i alt vedrørende sømandsskab. 

Tømmerhandler Knud Nedergaard. som var kursusleder, underviste i søvejsreglerne. 

Urmager Mouritsen underviste i praktisk sejlads, kabelmester Poulsen i motorlære, assistent 

Johansen i tovværksarbejde og fortøjning og murermester Søren Thejlgaard i livredning. Alle 

deltagerne i kursus var enige om, at det var en fornøjelse at være med, og at de alle havde god 

brug for det, som de her lærte. Man siger ganske vist: »Et er søkort at forstaa, et andet skib at 

føre«, men for de medlemmer, som nu i stigende tal lader deres baade transportere ud til en 

søkøbstad og derfra foretager sejlture for ogsaa at lære havet omkring Danmark at kende, vil 

et certifikatkursus være til stor nytte. 

Medens vi er ved disse »udenskærs« udflugter, kan det være paa sin plads at komme med et 

par bemærkninger om saadanne udflugter.  

Købmand Hans Lassen beskriver, hvor let man kom til Randers før Tangedæmningen, og vi 

lader hr. Lassen selv fortælle: 

»I august 1914 lige efter verdenskrigens udbrud laa al handel stille - folk var optaget af at 

læse telegrammer, som de forskellige aviser slog op i vinduerne, hvorfor 4 borgere i 

Silkeborg blev enige om, at det kunne være helt forfriskende at foretage en sejltur fra 

Silkeborg til Randers pr. motorbaad - en egetræsjolle med panhængsmotor. 

Vi startede om eftermiddagen nedad Gudenaaen og naaede Ans om aftenen, hvor vi 

overnattede paa kroen. Efter en lummerhed nat under kroens tunge dyner startede vi om 

morgenen kl. 6 mod Randers, og vi passerede paa denne strækning en dejlig og frodig egn. 

Da vi kom til jembanebroen ved Langaa, var denne bevogtet af danske dragoner. De spurgte, 

om vi var fredelige folk, hvilket vi naturligvis bekræftede. Vi fik saa tilladelse til at sejle 

videre og ankom til Randers allerede om formiddagen. 

Over middag den samme dag begyndte vi hjemturen, men nu gik det ikke saa hurtigt, da 

strømmen jo var imod, og først ved 7-tiden om aftenen naaede vi Bjerringbro, hvor vi paa 

Madsens bekendte Hotel indtog et kæmpemaaltid a' kr.1,75 pr. kuvert. - Ja, det var andre 

priser end dem, man nu maa regne med. 

Vi overnattede i hotellet og fortsatte næste morgen kl. 7 mod Silkeborg, som vi naaede sent 

paa eftermiddagen. Strømmen havde været særlig haard under godset »Ormstrup«, hvor 

baaden gik saa langsomt, at vi knap kunne se fremdriften, men ellers gik turen fint uden uheld 

eller motorstop. Nu er det desværre ikke saa let at gennemsejle turen til Randers som 

dengang, idet Tangeværket nu lægger hindringer i vejen. Hele turen var pragtfuld og meget 

morsom, og benzinen kostede kun ialt kr.4,80- altsaa ogsaa en billig tur.« 

Ja, saa let gik det dengang med en sejltur til Randers. 

Hans Lassen beskriver endvidere en sejltur, som han aaret efter foretog til Skanderborg, og da 

der netop nu i julbilæumsaaret er kommet et arbejde i gang for at skabe sejlmuligheder 

mellem Skanderborg og Silkeborg, gengives beretningen her: 

»Efter den vellykkede tur til Randers tog vi 4 mand næste aar til Skanderborg. Vi sejlede fra 

Silkeborg om morgenen, fik ved fremmed hjælp baaden over vejen ved Ry mølle og sejlede 

saa videre gennem Gudensø og Mossø, hvor vi maatte stoppe op ved Fuldbro mølle, men her 

kneb det med at faa baaden over vejen, men saa kom »det svage køn« os til hjælp i det mest 

kritiske øjeblik, idet møllerens kraftige unge pige kom os til hjælp. Der var kræfter i den pige, 

for da hun fik fat i baaden, kom den over som en svip, saa hun gjorde os mandfolk helt til 

skamme. Vi sejlede saa videre gennem Tanning aa og kom ud i Skanderborg søerne, men da 

vi kom til jembanebroen, var denne bevogtet af dansk militær. Vi blev dog ikke nægtet 

gennemsejling, hvorfor vi troligt sejlede igennem og kom til Skanderborg om eftermiddagen. 

Gennem Lillesø sejlede vi ind til hotel Skandinaviens have. Vi blev paa hotellet om natten for 

næste morgen at begynde hjemturen, men da vi nu skulle sejle under jembanebroen, blev det 

os nægtet, fordi vi uden tilladelse var sejlet igennem dagen før. Soldaterne var endda saa 

ivrige, at de sigtede paa os med skarpladte geværer, men ved en venlig forhandling, et par 
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pilsnere og cigarer fik vi dog lov til at sejle videre, da vi ellers truede med at ville henvende 

os til kommandanten i Skanderborg. 

Sejlturen gik saa videre hjemefter, men da vi kom til Julsø, var det bleven stærk storm, saa vi 

maatte sejle langs med land og indenom Møgelø. Først da vi kom til Borresø, hvor søerne var 

knap saa høje, kunne vi tage den direkte kurs hjem til Silkeborg. 

Turen var ligesom den foregaaende begunstiget af tørt og godt vejr, saa begge ture blev en 

herlig oplevelse, som ingen af os har glemt. Hele denne strækning hører jo til de smukkeste 

egne i landet.« 

Selv om vi til daglig kan sejle i nogle af de smukkeste vande i Danmark, bor der sikkert i de 

fleste mennesker en udlængsel efter at se andre egne, - at se, hvad der skjuler sig bag den 

næste pynt. Den udlængsel har vore gamle forfædre, vikingerne, haft, og den bor i os endnu. 

Der kan derfor heller ikke være noget mærkeligt i, at flere og flere af vore medlemmer 

gennem aarene har foretaget den slags udflugter, og her skal berettes om en af urmager Tage 

Mouritsen i 1946 udført sejlads gennem Gudenaa til Randers og videre fjorden ud gennem 

Kattegat og Limfjorden til Vesterhavet, - altsaa noget længere end den af hr. Hans Lasasen 

heskrevne 2-dages tur. Vi lader Tage Mouritsen selv fortælle: 

»Al den megen tale om pramfarten paa Gudenaaen og om dengang Silkeborg var søkøbstad, 

havde givet mig lyst og mod til at bevise, at Silkeborg stadig, trods Tangeværket, staar i 

forbindelse med havet. Derfor planlagde en kammerat og jeg en tur, som skulle gaa i de 

hidindgangne pramfareres kølvand ad Gudenaaen til Randers ud i Kattegat gennem 

Limfjorden med besøg i alle Limfjordsbyerne til Thyborøn og tilbage til en eller anden 

havneby saa langt, som vi kunne naa paa 14 dage. 

Starten fandt sted dagen efter regattafesten i 1946 i en fhv. redningsjolle uden kahyt, dog 

havde vi en presenning med til at tage over, naar vi sov i baaden. 

Der var om foraaret blevet installeret en gammel, men meget stabil 4 HK Schous motor, der 

som bekendt er fremstillet af en af Silkeborg Motorbaadklubs medstiftere, nu afdøde 

fabrikant Chr. Schou, Østergade. Naar lige undtages lidt tang i skruen og en lille sandrevle 

før Sminge sø, gik alt glat med strømmen til Tange. 

Der var ellers blevet fortalt os om pæle og store sten, som rummede alle mulige farer for skiv 

og skrue, men enten findes disse hindringer ikke mere, eller ogsaa har vi været særdeles 

heldlige, for vi saa og mærkede heldigvis intet til dem. 

Af den store Tange Sø var der næsten ikke andet tilbage end det gamle aaløb. Vandet var paa 

grund af nogle broarbejder lukket ude. 

Vi havde ligget for anker natten over mellem Ans og Tange og ankom til Tange kl. Ca. 9. Det 

var blevet antydet os, at man bedst kunne hjælpe os over om formiddagen. 

Det mod, vi havde, da vi tog afsted, fik vi haardt brug for, da vi tørnede mod broen ved 

Tangeværket. Broen, som er forsynet med ruller paa kanten, beregnet til at trække baade 

opover, sad nemlig i ½ m over vandet, saa vi saa straks det umulige i at faa baaden op her. Og 

vognen, som driftsbestyreren havde anbefalet i telefonen, bestod kun af et par gamle bilhjul 

(hvoraf det ene var punkteret), forsynet med 4 opstandere med gjorde imellem, beregnet til at 

lægge en kano i. Saa særlig velegnet til at transportere en noget bredbuget motorbaad paa, var 

den i alt fald ikke. 

Jeg kunne selvfølgelig ikke lade være at spørge, hvor den meget omtalte Kammersluse blev 

af. Jeg fik nu ikke noget svar, men det er der jo heller ingen andre, der har faaet. 

Var vognen ikke god, saa var driftsbestyreren og de 9 mand, som han velvillig stillede til vor 

disposition, o.k., og det gjaldt i lige høj grad deres venlige hjælpsomhed som deres omsorg 

for baaden. - Og saa var det altsammen gratis, end ikke vor cigaret ration, som vi bød dem en 

prøve paa, ville man modtage. 

Det tog 3 timer at faa baaden slæbt paa land, anbragt paa den saakaldte vogn og kørt ned til 

værket og firet ned ad den stejle trappe bag turbinehallen. 
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Man lovede os godt vand, blot vi skyndte os afsted, for turbinen var kun igang til kl. 13. Der 

var jo næsten ingen vand i søen. Man maa have holdt løftet, for før vi fik os set om, røg vi 

forbi Langaa og var i Randers. 

Næste dag - efter at have indtaget saavel fast som flydende proviant - stod vi med strømmen 

fjorden ud. Det gik meget let med navigeringen inde i fjorden, for kostene stod her saa tæt 

som telegrafpæle paa en landevej. 

Jeg tror nok, vi hver for sig var lidt benovede ved i den begyndende aften at styre ud, hvor vi 

ikke kunne se andet end vand forude. Og saa tilmed uden søkort, for dem, vi havde, gjaldt 

kun fra Aalborg og vest paa. 

Jeg havde, før vi tog afsted, telefoneret til lodsen i Hals, og han bavde betroet os, at der var 

udlagt cementminer paa det lave vand ved kysten, og han tilraadede os derfor at gaa 10 sømil 

(ca. 18 km) ude. Det klarede vi ved i ca. i ½ time efter kompasset at styre ret øst og derefter 

gaa lige nord paa. 

Jeg ville ønske, jeg kunne skildre den første aften og nat for Dem  - med de mange forskellig 

farvede fyr og lysbøjer og med en kølvandsstribe, der lyser af morild, som lyste 

kilometerlangt agterud. Et er sikkert, har man først haft den oplevelse at sejle saadan, saa 

forstaar man, hvorfor en sømand saa nødig siger søen farvel. 

Efter adskillige forgæves forsøg lykkedes det endelig ud paa natten at finde ind i Hals havn. 

Vanskelighederne, vi havde ved at finde ind til Hals, skyldtes manglende forstaaelse af de 

fyr, vi saa, saa blot en lille smule kendskab til de dele, som de, man faar ved et 

certifikatkursus, ville have været til megen nytte her. 

Foruden de mange oplevelser med vind og vejr og baad knyttede sig ogsaa erindringen om 

det kammeratskab, man møder rundt om i klubberne. Der bliver altid fundet en god plads til 

baaden, og mange steder blev vi indbudt til at sove i klubhuset eller i en af sejlerne, som laa 

fortøjet i havnen - og saagar enkelte gange til kaffe hos formanden. 

Jeg tør godt sige, at baaden vakte ikke saa lidt opmærksomhed - selvfølgelig ikke for sit 

udseende, men for sit hjemsted, for som man sagde: »Det var alligevel første gang, der havde 

været en baad fra Silkeborg paa besøg i havnen dér.« 

Ikke mindst i Thyborøn, hvor der paa grund af storm i de dage laa 200 fiskerkuttere, var man 

interesseret, saa der blev rigtig snakket skib og motor. Efter en lille runde ude i Vesterhavet 

sattes kursen atter øst over. Efter planen skulle baaden have været sendt hjem fra Skive, men 

stormen havde tvunget os til at ligge over nogle dage, saa vi var lidt bagefter. Da der 

tilfældigvis stod en tom jernbanevogn paa havnen i Nykøbing Mors, benyttede vi lejligheden 

og satte »E T A« herpaa, efter at den uden uheld havde sejlet 402 km, hvorefter D.S.B. 

formedelst kr.36,20 paatog sig at befordre hende hjem til Silkeborg igen. 

Den eneste fejl ved saadan en tur er (hvis det altsaa er en fejl), at man vil afsted til næste aar 

igen.«        T. M. 

 

At der er noget sandt i Tage Mouritsens slutbemærkning, har han i grunden selv senere ført 

bevis for, for i 1948 gennemførte han med den samme baad, som dog nu er paabygget en 

kahyt til afløsning af presenningen, en tur fra Horsens havn syd om Als, og andre har taget 

ideen op. Tømmerhandler Knud Neergaard er allerede for anden gang paa tur gennem 

Lillebælt og det sydfynske øhav - i aar med den sidste nybygning - en 30" kahytsbaad, som 

her har faaet sin prøvetur. Direktør Bertel Kring har ligeledes rundet Fyn i aar med sin 

nybygning. 

Jo, Silkeborg Motorbaadklubs medlemmer er begyndt at vise klubbens stander ude paa 

havene, en udvikling, som klubben kun kan være stolt af. Forhaabentlig vil flere følge efter, 

for at vi bedre kan underbygge vort krav om en brugbar slidske ved Tange - ved at kunne 

henvise til den stigende udfart til havet, som finder sted. 

Vi er saa naaet frem til jubilæumsaaret, men endnu en gang vil vi lige kaste blikket tilbage, 
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nemlig til de talrige ildfestregattaer, som motorbaadklubben har deltaget i fra den allerførste 

begyndelse, og som motorbaadmændene har gjort deres til, at den fuldstændige sukces 

opnaaedes. Ingen anstrengelse er bleven sparet, og kappestrid har der været mellem 

medlemmerne, for at baaden kunne fremtræde saa fin og festlig straalende som mulig, for at 

fremtrylle den 1001 nat-stemning, som beskueren skal opleve. Og endelig tjener det til 

baadførernes ære, at der ved alle disse fester kun er sket et eneste uheld, ganske vist ogsaa 

alvorligt, idet et menneskeliv gik tabt, men det skyldtes, at baadejeren havde taget 

alt for meget fyrværkeri med om bord, som der saa gik ild i. Siden har motorbaadene ikke 

haft fyrværkeri om bord, men enhver, som har deltaget i en saadan fest, hvor aaen og havnen 

til sidst er tæt pakket af hundreder af motorbaade, robaade, kanoer og kajakker, maa undres 

over, at en saadan sejlads kan afvikles uden uheld. Den sidste regatta afholdtes 1948. 

Desværre skal der ikke afholdes nogen regatta i aar - jubilæumsaaret, saa vi kan ikke give 

vore jubilæumsgæster denne oplevelse. 

I forbindelse med jubilæet har Dansk Motorbaads Union, som klubben jo er medlem af, 

besluttet af afholde sit aarlige repræsentantskabsmøde her i Silkeborg paa selve 

jubilæumsdagen - en smuk hyldest fra unionens side, som hidtil har afholdt sine møder i 

København. 

Jubilæumsfestligheden fejres ved en sejltur til klubbens plads ved Himmelhjerget med 

spisning og kammeratligt samvær paa hotel »Julsø«. Vi haaber, det maa blive en god og 

festlig oplevelse til styrkelse af sammenholdet og kammeratskabet, og der afsluttes med 

samlet maaneskinssejltur hjem til Silkeborg. 

Ved dette lille, beskedne skrift har vi efter fattig evne søgt at redegøre for klubbens virke 

gennem de forløbne 40 aar, og vi vil slutte med ønsket om, at det gode sammenhold og 

kammeratskab, som hidtil har været til stede, fortsat maa være det samlende inden for 

klubben, og at den maa have fremgang samt held til at løse de opgaver, som endnu er uløste 

og som fremtiden vil bringe. 

Der følger her en fortegnelse over de skiftende bestyrelser. (Formændene nævnes først, 

derefter kassereren). 

 

 

 

 

1909 

Professor Bang. 

Bogholder Braae. 

Fabrikant Stenberg. 

 

1910-12 

Professor Bang. 

Bogholder Braae. 

Direktør Chr. Lund. 

 

1913-19 

Direktør Chr. Lund. 

Bogholder Braae. 

Snedkermester Sofus Jørgensen. 

 

1920 

Direktør Chr. Lund. 

Boghandler Dyekjær. 

Snedkermester Sofus Jørgensen. 

Farvehandler P. Hansen. 

Maskinmester Iversen. 

 

1921-22 

Farvehandler P. Hansen. 

Dyrlæge Koch. 

Maskinmester Iversen. 

Købmand 0. Nors. 

Købmand Chr. W. Jensen. 

Papirmester Mandrup Andersen. 

 

1923 

Købmand Carl Sørensen. 

Dyrlæge Koch. 

Redaktør Sophus Sørensen. 

Maskinmester Iversen. 

Købmand Hans Lassen. 
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1924 

Købmand Carl Sørensen. 

Dyrlæge Koch. 

Redaktør Sophus Sørensen. 

Købmand Hans Lassen. 

Købmand Chr. Mehl. 

 

1925-29 

Købmand Carl Sørensen. 

Pianohandler Søren Jensen. 

Redaktør Sophus Sørensen. 

Købmand Hans Lassen. 

Købmand Chr. Mehl. 

 

1930-31 

Købmand Carl Sørensen. 

Købmand Hans Lassen. 

Redaktør Sophus Sørensen. 

Kontorbestyrer N.P.Jensen. 

Snedker Niels Munch. 

Maskinmester Juncher. 

Kriminalbetjent K.G.Kristiansen. 

 

1932 

Købmand Carl Sørensen. 

Købmand Hans Lassen. 

Redaktør Sophus Sørensen. 

Kriminalbetjent K.G.Kristiansen. 

Maskinmester Juncher. 

Værkfører Hammelsvang. 

Snedker Niels Munch. 

 

1933 

Købmand Carl Sørensen. 

Købmand Hans Lassen. 

Redaktør Sophus Sørensen. 

Kriminalbetjent K.G. Kristiansen. 

Maskinmester Juncher. 

Værkfører Hammelsvang. 

Telegrafmontør Oestenfeld. 

 

1934-36 

Købmand Carl Sørensen. 

Købmand Hans Lassen. 

Redaktør Sophus Sørensen. 

Kriminalbetjent K.G. Kristiansen. 

Maskinmester Juncher. 

Værkfører Hammelsvang. 

Ekstraarbejder N.P.Johansen. 

 

1937-44 

Overbetjent K.G. Kristiansen. 

Købmand Hans Lassen. 

Fuldmægtig Fristed. 

Maskinmester Juncher. 

Værkfører Hammelsvang. 

Ekstraarbejder N.P.Johansen. 

Tømrer O.Vester. 

 

1945 

Kriminalassistent K. G. Kristiansen. 

Købmand Hans Lassen. 

Fuldmægtig Fristed. 

Maskinmester Juncher. 

Ekstraarbejder N.P.Johansen. 

Tømrer O.Vester. 

Kabelmester P.Poulsen. 

 

1946-49 

Kriminalassistent K. G. Kristiansen. 

Købmand Hans Lassen. 

Fuldmægtig Fristed. 

Ekstraarbejder N.P.Johansen. 

Tømrer O.Vester. 

Kabelmester P.Poulsen. 

Tømmerhandler Knud Nedergaard. 

 


