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DET VAR DENGANG

Torvet i Silkeborg i 1957 - og nu

De to første 
borgmestre fra 
Venstre var begge 
skoleforstandere

Af Lis Thavlov, Silkeborg Arkiv

SILKEBORG: Så blev byråds-
valget overstået, og Silkeborg 
får en ny borgmester - Ven-
stres Steen Vindum afl øser 
socialdemokraten Hanne Bæk 
Olsen pr. 1. januar 2014. 

To gange tidligere har par-
tiet Venstre beklædt borgme-
sterposten i Silkeborg Kom-
mune. Første gang var i 
perioden 1919-20, hvor sko-
leforstander ved Silkeborg 
Seminariums børneskole, 
Ludvig Mortensen, stod i 
spidsen for byrådet. Faktisk 
var han den første folkevalgte 
borgmester efter at birke-
dommerembedet (som bl.a. 
betød en kongeligt udpeget 
borgmester) var blevet ned-

lagt ved retsreformen i 1919. 
Han rejste imidlertid fra 

byen i 1920 og blev efterfulgt 
af den konservative Martin 
Pedersen. 

Grunden til, at borgmester-
posten blev besat af et byråds-
medlem fra et andet parti, 
var, at de borgerlige stillede 
op på en fællesliste.

Anden gang var ved valget i 
marts 1950, hvor skolefor-
stander - denne gang fra Th. 
Langs Skoler - J. C. Ravn blev 
borgmester. Her lykkedes det 
konstellationen »Konservati-
ve-Venstre-Retsforbundet« at 
få ti mandater valgt ind i by-
rådet mod socialdemokrater-
nes syv og kommunisternes 
ene mandat. Sidste mandat 
tilfaldt De Radikale.

Ved valget i 1954 blev det 
atter Socialdemokraterne, 
der besatte borgmesterpo-
sten, og det gjorde de frem 
2002, hvor den konservative 
Jens Erik Jørgensen tog over 
og sad i to perioder. 

Tredje gang 
Silkeborg får en 
Venstre-borgmester

Ugens smagsprøve fra bogen »Fotografi ske Øjeblikke 
Johannes Jensens Silkeborg før - og nu« viser udsigten 
i 1957 fra en lejlighed i Østerport over Torvet. På dette 
tidspunkt er Torvet stadig byens trafi kknudepunkt, og 
det er biler og busser, der dominerer. Nederst til højre 
ses parkeringsvagtens hus, som forsvandt, da der i 
løbet af foråret 1979 blev lagt fl isebelægning på Torvet. 
Til venstre for bussen skimtes lige nedgangen til de 
underjordiske toiletter.
Bogen udkommer 28. november og vil blive nærmere 
omtalt i Avisen i den forbindelse. 

Pølsemageriets 
leverpostej har fået 
guldmedalje og er 
tredjebedst i landet 
ifølge eksperterne

Af Jakob Schmidt

GØDVAD: Slagtermester 
Brian Pedersens Pølsemage-

riet ApS på Nebelgårdsvej har 
kvalifi ceret sig til DM-fi nalen i 
leverpostej. Afgørelsen falder 
16.-18. marts næste år på 
Foodexpo-messen i Herning. 

Her afvikler organisationen 
Danske Slagtermestre (DSM) 
nemlig fagkonkurrencer i tre 
kategorier: »Danmarks bed-
ste leverpostej«, »Danmarks 
bedste spegepølse« og »Dan-
marks bedste rullepølse«.

I fi nalen medvirker landets 
fem bedste slagterprodukter 
inden for hver kategori, og 
Pølsemageriets produkt sik-
rede sig en tredjeplads i lever-
postej ved den indledende 
runde for nylig.

Her var det et dommerpa-
nel bestående af seks dom-
mere og en overdommer - alle 
slagtermestre, som vurderede 
og udvalgte de fem bedste 

blandt de indsendte produk-
ter.

46 slagtermestre fra hele 
landet har deltaget med til-
sammen 189 produkter - for-
delt på 56 leverpostejer, 72 
spegepølser og 61 rullepølser.

På forårets messe i Herning 
vil alle interesserede besø-
gende få udleveret en stem-
meseddel og smagsprøver af 
fi naleprodukterne.

Og vinderne bliver det pro-
dukt inden for hver kategori, 
som opnår fl est stemmer.

Ved den indledende be-
dømmelse foretaget af de syv 
slagtermestre blev uddelt fem 
guldmedaljer i leverpostej-
kategorien, seks guldmedal-
jer i spegepølse-kategorien og 
12 guldmedaljer i rullepølse-
kategorien. 

De fem fi nalister inden for 

spegepølser og rullepølser 
blev således fundet ved en 
ombedømmelse af guldpro-
dukterne.

I fi nalen til marts i Herning 
kommer Pølsemageriet i kon-
kurrence med leverpostejer 
fra Slagter Schmelling fra Gil-
leleje, Slagter Norlyk fra 
Grindsted, Bitten Slagter fra 
Hobro og sjællandske Osted 
Slagteren.

Gødvad-leverpostej � naleklar

Ved regattaen 21. august 1950 var det borgmester J. C. Ravn, der kunne byde Kong Frederik 9. velkommen. Han ses her 
til højre. Manden i midten med briller var amtmand E.F.G. Schau.


