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Da vi på nuværende tidspunkt ikke ved, hvordan situationen i forhold til at forsamles
ser ud den 23/4, beder vi jer sætte kryds i kalenderen.
Hvis det kan lade sig gøre at samles, vil vi denne aften afholde vores
Gildeting, som blev aflyst 12/3.
Der vil blive udsendt nærmere information herom.
Med gildehilsen
Ledelsen

Gåtur
April måneds gåtur er aflyst.
Med gildehilsen
Gåholdet

Redaktøren vil gerne ønske alle en god påske
Pas godt på jer selv og hinanden. Vi ses forhåbentlig snart.
Gildehilsen Hanne

Tur med besøgsmodtagere/-venner.
Den berammede tur med besøgsmodtagere/-venner i
første halvdel af maj måned er aflyst, idet al aktivitet
i Ældre Sagens regi er aflyst foreløbigt indtil 1.juni 2020.
Vi vil senere vurdere, om turen kan gennemføres senere.
Besøgsvenne-lauget.
Må jeg minde om følgende tekst fra Nyhedsbrev, december 2019:

Ønsker du Sct. Georg tilsendt digitalt, så henvend dig til Pernille på
landsgildekontoret.
Men – hvis man gerne vil ”betjenes” lokalt, skal jeg gerne formidle kontakten.
Mgh Hans Ole, kansler

Referat:

Naturlaugstur til Silkeborg Bunkermuseum

Søndag den 1. marts deltog 7 gildebrødre fra Hadsten i Naturlaug Steen Blichers tur til Silkeborg
Bunkermuseum.
Silkeborg Bunkermuseum formidler historien om det tidligere tyske militære hovedkvarter i
Danmark fra 1943-1945. Området er 15 hektar stort og rummer 25 bunkere bygget af tyskerne
under besættelsen. 8 af disse er åbne for publikum.
Historien om det tidligere tyske militære hovedkvarter på Silkeborg Bad varede 1 år og 8
måneder. De efterlod 25 bunkere, som titter frem i skovbunden mange steder på Badet. I marts
1943 tog arbejdet med at opføre bunkere og tekniske installationer for alvor fart. 5-600
arbejdere deltog frem til november 1943 i opførelsen af de 24 bunkere i området på og omkring
Badet. D. 5. nov. 1943 flyttede den tyske militærstab fra Nyboder Skole i København til
Silkeborg Bad med general von Hanneken i spidsen. I november 1943 bestod staben af 350
personer. Deres primære opgave var at forsvare den jyske vestkyst mod en allieret invasion.
Bunkermuseet har eksisteret siden 1995 og drives af frivillige ildsjæle. Gruppen opstod som en
videreførelse af en ”Silkeborg Registreringsgruppe for afdækning af tyske befæstningsværker
under 2. verdenskrig”. Museet drives af foreningen Bumus, og missionen er at formidle historien
om det tyske militære hovedkvarter på Badet fra 1943-45 samt flygtningeperioden med de
tyske flygtninge fra Østpreussen fra juni 1945 til maj 1947.
Silkeborg Bunkermuseum er indrettet i en af de tyske bunkere i parken på Silkeborg Bad.

Vi mødtes ved Silkeborg Bad, hvor de ca. 25 fremmødte gildebrødre blev delt op i 2 grupper
med hver sin guide.
Vores gruppe startede i en af de åbne bunkere, hvor en af museets frivillige gav en levende
beskrivelse af livet i bunkeren. Vi så bl.a. en udstilling af uniformsdele, våben, fotos,
dokumenter og effekter fra tiden.
Herefter gik vi over til en af de andre bunkere, hvor vi kravlede dybt ned under jorden ad en
smal stige. Denne bunker var større end den første bunker, og det var en stor oplevelse at
besigtige den.
Efter krigen var området indrettet som flygtningelejr i tiden fra 1945-1947. De barakker, som de
tyske soldater havde boet i, blev samlet og anvendt som bolig for flygtninge. Hvis en flygtning
ikke overholdt reglerne, kunne straffen for forseelsen være 12, 24 eller 48 timer i bunkeren i
fuldstændig mørke og på vand og brød. Alligevel lykkedes det de unge at mødes med den
lokale ungdom, hvilket resulterede i flere flygtningebørn.
Da alle var kommet op i det fri igen, gik turen til Almindsøhytten, hvor vi spiste vores
medbragte mad. Det var en interessant og lærerig tur med et indblik i en historisk periode, som
vi nok ikke tænker så meget på i dag.
Ref. Hanne

Gruppe 4 – Nationalparker/Margueritruten
Referat fra gruppemøde den 10. marts hos Lise
Alle mødt, dog minus Inger.
Mødet indledtes med en lækker tunmousse, efterfulgt af frikadeller og
medister med kold kartoffelsalat som tilbehør. Kødet var varmt, selv om vi fik at vide, at vi ikke
skulle have varm mad! Men det var godt!

Gildeting
Under frokosten var alt til debat, herunder specielt den aktuelle corona-situation, og efter
frokosten – sammen med kaffe og kage - dannede dagsordenen grundlag for en detaljeret
gennemgang af indkøb, gule ærter-opskrift m.v. til det kommende gildeting, hvor vores gruppe er
jourhavende. Der forventes 23 deltagere. Mødet blev aflyst.
Sct. Georgs Løb
Kimsleg: Knud, Ruth, Hannah
Vand-flytning: Sten, Morten/Anne Marie, Hans Ole (ønske om at denne post ligger i nærheden af
naturlig vandforekomst). Afprøvning af papir (100 ark).
Ruth og Hannah laver gulerodsstave. Sten bager kage.
De sidste detaljer om gruppens deltagelse i Sct. Georgs Løbet aftales nærmere ved næste møde.
Hjelm
Gruppens ”hængeparti” om Stens beretning om Hjelm blev
effektueret. Sten gav en grundig historisk beretning om de
fredløse på Hjelm. Der henvises til og anbefales i den
forbindelse bogen ”Marsk Stig og de fredløse på Hjelm”
udgivet i 2002 efter de seneste udgravninger i 1999. Bogen
indeholder en omfattende beskrivelse af Hjelms historie,
udgravningerne, fundene og konklusioner om disse.
Endvidere også Hjelms nyere historie, landbrug, fyrtårn og de
nuværende ejere.
Efter mordet på kong Erik Klipping i Finderup lade, Sankt Cecilia Nat 21. november 1286, dømmes
rigets Marsk, Stig Andersen og ni andre riddere og væbnere fredløse for mordet. Mordgåden er
aldrig opklaret, men Marsk Stig og de andre fredløse flygter til Norge og plyndrer herefter i
samarbejde med den norske konge, Erik Præstehader danske byer og borge. De bygger en base
på øen Hjelm. Herfra driver de sørøveri og falskmøntneri, idet tilfangetagne møntmestre bliver
tvunget til at trykke mønter alene af kobber men kemisk farvede så de lignede sølvpenge og
derved forværrer rigets pengevæsen. Erik Klipping havde dog i forvejen reduceret rigets
sølvmønter til kun at indeholde 10% sølv.
Centrum for krigen mellem Danmark og Norge flytter efterhånden til Sønder Halland
(grænseområdet mellem Norge og Halland (nuværende Sverige)). Marsk Stig dør i 1293. Flere år
derefter fortsætter krigen. I 1306 erobrer kong Erik Menved Hjelm og brænder bygningerne af.
De mange fund af armbrøstpilespidser og spydspidser tyder på kamp. Der opføres på ny et mindre
fæstningsværk på Hjelm, men der sluttes fred mellem Danmark og Norge hvor den norske konge
opgiver Hjelm og ”borgen” brændes på ny af.
Det mest omfattende bygningsafsnit af Marsk Stigs borg lå, hvor det nuværende fyrtårn fra 1854
ligger, nemlig på øens højeste punkt.
Marsk Stigs fæstning har tronet på øen på en stejl bakke ud mod skrænten på øens vestside.
Skådebakken ligger i dag som en bakke, der er let eroderet af havet. Den rager fra højdedraget
ud over sandstranden på øens sydøstlige hjørne. Navnet "skåde" kommer af at skue eller holde
udkig, og fæstningens rolle har tydeligvis været at varsle om angribere fra søsiden mod syd og
øst.
Næste møde.
Er aftalt til 15.april, hvor vi mødes i sommerhus på Øer, sidst på formiddagen. Efter frokost og
evt. en lille gåtur udforskes området ved Dråby. Detaljer aftales under frokosten.
Evt. sommer-gruppetur drøftes senere.
For referatet: Hans Ole

Fødselsdage
April
3. april

Niels Mark

6. april

Hans Ole Hede

Maj
2. maj

Marianne Lyngsø

24. maj

Ellen Bredgaard 75 år

Alle ønskes hjerteligt tillykke

Kalenderen
April 2020
Torsdag d. 23. april: Gildeting?
Lørdag d. 25. april: Sct. Georgsløb Aflyst
Maj 2020

Tirsdag d. 12. maj: Distriktsgildeting
Torsdag d. 14. maj: Gildemøde
Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/5- 2020 er
d. 25/4 2020.
Indlæg sendes til Hanne Nielsen, furmor50@gmail.com

