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|| Rutebilstationen på Torvet. Bag ved bussen til højre ses BT-Centralen, som
var billetkontor og kiosk - det er her vi finder Matas i dag. Optaget ca. 1938.

|| Rutebiler og biler skabte
allerede i 1920’ene kaos på
Torvet. Optaget ca. 1924.

|| Passagernedgangen
til den nye
rutebilstation var
adskilt fra kørevejen
til busserne.

|| Det nyopførte bygningskompleks »Østerport«. I midten ses nedkørslen til
den supermoderne rutebilstation. Optaget ca. 1945.

SILKEBORG
ARKIV
Henvendelser om
artikler bragt under
»Det var dengang«
kan ske til Silkeborg
Arkiv, Hostrupsgade
41A, Silkeborg
email:
arkiv@silkeborg.bib.dk
telf.: 87221924

|| Den gamle rutebilstation i forgrunden og den ny bybusterminal ved
Fredensgade, som stod færdig i sommeren 1977. Her ses det hele lidt fra oven
omkring 1980.

Silkeborg Arkiv har
åbent mandag-onsdag
kl. 11-16 og torsdag
kl. 12-19
|| Rutebiler på rad og række i gården bag Østerport. I baggrunden ses Silkeborg
Kirkes tårn. Til højre nedkørslen fra Torvet. Optaget ca. 1950.

Rutebilstation på Torvet
I 1940 kom
rutebilerne væk fra
Torvet, og Silkeborg
fik Danmarks
mest moderne
rutebilstation
AF LIS THAVLOV

Arkivleder Silkeborg Arkiv

SILKEBORG Frem til 1920’erne var
jernbanen tidens løsen med hensyn
til såvel gods- som persontransport.
Derefter begyndte busser og rutebiler

Det var

DENGANG
så småt at tage over.
Silkeborgs første bybus blev sat i
drift i 1925 og kørte ruten AlderslystSilkeborg-Ørnsøvej. Også mellem
Silkeborg og oplandets byer blev der
efterhånden etableret busruter.

Indtil 1940 benyttedes Torvet som
holdeplads for bybusser og rutebiler.
Der var ventesal og godsekspedition
i kioskbygningen - Torvet 12 (også
kaldet B.T. Centralen). Det blev dog
efterhånden ret kaotisk - i slutningen
af 1930’erne var der omkring 20 rutebilruter til eller med udgangspunkt
fra Silkeborg.
Løsningen på problemerne blev
opførelse af en ny rutebilstation i
forbindelse med det projekterede
bygningskompleks »Østerport« på
Torvets østlige side. Dette lå endvidere
i forlængelse af de planer, der var for
en nødvendig udvidelse af Østergade,
som var alt for smal til at klare den
megen trafik.

I 1938-39 blev alle bygninger på
Torvets østside og et stykke ned ad
Østergade revet ned og i stedet opførtes »Østerport« - den bygning, vi
kender i dag.
I gården blev der indrettet en rigtig
rutebilstation med nedkørsel ad en
rampe fra Torvet og udkørsel længere
nede ad Østergade. Denne blev indviet
9. januar 1940. Derved kom rutebilerne væk fra Torvet, og faciliteterne for
passagererne blev forbedret.
Den nye rutebilstation blev betragtet som Danmarks mest moderne, og
ved indvielsen af den kørte en bilkortege af festligt pyntede rutebiler rundt
i byens gader.
Det var planen fra starten, at »Øster-

port« skulle fortsætte hele vejen ned
ad Østergade, men realiseringen af
denne del af projektet blev standset
af den tyske besættelse få måneder
efter ibrugtagningen. Denne del stod
først helt færdig i 1955.
Rutebilstationen her bag ved Torvet var i brug frem til sommeren 1986,
derefter rullede rutebilerne i stedet ind
og ud af det tidligere spor 1 på banegården.
Den gamle rutebilstation blev dog
først revet ned i 1995 for at give plads
til den nuværende kontor- og forretningsejendom.
Den ny bybusterminal ved Fredensgade blev taget i brug i sommeren
1977.

