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Cafeterier – det ny og
moderne i Silkeborg
Efter vi i sidste uge
fortalte om de for
længst forsvundne
konditorier i
Silkeborg, er vi nu
kommet til deres
efterfølgere cafeterierne
AF LIS THAVLOV

Arkivleder, Silkeborg Arkiv

SILKEBORG De klassiske konditorier fik i 1960’erne kraftig konkurrence fra de nyopdukkede »cafeterier«.
Det betød, at konditorierne omkring
1975 næsten var helt forsvundet fra
bybilledet. Senere, fra begyndelsen
af 1980’erne, tog caféerne over
Silkeborg Ordet »cafétería« er oprindeligt et spansk-amerikansk udtryk og betyder blot »kaffehus«. Det
moderne koncept for dem var først
og fremmest karakteriseret ved høj
grad af selvbetjening og et begrænset og ofte standardiseret udbud af
mad- og drikkevarer. Kunderne sørgede selv for at tage mad og drikkevarer ved en disk, betalte ved en
kasse og bar det selv til deres plads
på en bakke. Væk var konditoriernes servitrice og den gode service
ved bordet. Men alt kunne jo så til
gengæld gøres på meget kortere tid.

Husk, skriv og del
Ligesom i sidste uge håber vi, at vi
får sat gang i læsernes erindringer
om oplevelser på byens cafeterier –
og isbarer. Og vi ser frem til, at de
efterfølgende vil skrive minderne
ned og dele dem med os andre ved
at sende dem til Silkeborg Arkiv.
Så husk, skriv og del ... Findes der
fotos i gemmerne fra et besøg på et
cafeteria eller en isbar, så vil vi også
meget gerne låne dem til skanning.

Reenbergs Flødeis
Johs. Quortrup var den første i
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Det var

DENGANG
Silkeborg, der i 1957 indrettede et
cafeteria. Hans isbar lå på Søndergade 32 og var kendt under navnet
»Reenbergs Flødeis« efter hans forgænger Oluf Christian Reenberg.
Isbaren var oprindeligt startet
på hjørnet af Christian 8.s Vej (dav.
Søndergade) og Drewsensvej, hvor
han i øvrigt også boede. Af arkivets
første telefonbog fra 1944 fremgår
det, at her på Trianglen lå »Silkeborg Vaffelbageri« tilhørende O.C.
Reenberg og at han samtidig havde
en »Is- og konfektureforretning« på
Søndergade 32. Omkring 1950 overtog Johs. Quortrup butikken og han
havde den frem til omkring 1982.
Reenbergs Cafeteria var fortrinsvis tilholdssted for unge mennesker, bl.a. eleverne fra Mellem- og
Realskolen, der lå lidt længere nede
ad Søndergade. Her stiftede de bekendtskab med milkshakes, bøfsandwich og Jolly Cola, men isen
blev nu alligevel ved med at være
forretningens varemærke.
Vi har en enkelt erindring om
Reenbergs Is, som Niels Frost mindes i »Barn af Silkeborg« (1999) på
følgende måde: »Navnet Reenberg
Is har en særlig fortryllende klang
blandt dem, der var børn, mens Reenberg og hans isforretning eksisterede. Forretningen lå på Søndergade
... man kunne udelukkende købe is
dér, så vidt jeg da husker – og hvilken is var der ikke tale om. Hjemmelavet var den – uforlignelig – og
udvalget var overskueligt: muslingeskaller til 15 øre, vafler til 35 og
50 øre, sidstnævnte med syltetøj i
bunden af vaflen, et raffinement
jeg aldrig er stødt på andre steder i
landet. Desuden kunne man i medbragt skål købe is i løs vægt. Bedre
søndagsdessert fandtes ikke.«
I øvrigt kan det tilføjes, at i en
»muslingeskal« var der både is og
en flødebolle imellem skallerne.

Kildebaren
Et andet sted, hvor man kunne spise
is var i »Kildebaren«. Her blev der
bagt vafler på et kæmpestort vaffeljern, der kunne køre rundt. Sortimentet bød bl.a. på »banansplit«
med is og frugt.
Kildebaren lå i den lange basarbygning på Christian 8.s Vej,
som blev opført som en midlertidig butiksbygning i 1952, da man
gik i gang med den sidste etape
af »Østerport« på Østergade.
Vi finder da også Kildebaren på

adressen Østergade 14 i 1944 – i
arkivets telefonbog – først under
navnet »Kildevafler« og fra 1947
som »Kildebaren«.
Kildebaren er at finde på Christian 8.s Vej fra 1952 frem til nedrivningen af bygningen omkring 1969,
hvor basarbygningen rives ned for
at give plads til bedre trafikafvikling i området.

Peter Jessens Cafeteria
Hos Peter Jessen – byens førende
»stormagasin« på hjørnet af Vestergade og Tværgade - indrettedes i
slutningen af 1960’erne et moderne
cafeteria med træpaneler på væggene og smarte Arne Jacobsen-stole.
Det er ikke meget, vi har i arkivets
samlinger om dette cafeteria, udover at vi ved, at rigtig mange har
rigtig gode erindringer om stedet.
Det er nok det cafeteria flest silkeborgensere husker og har besøgt
med forældre eller bedsteforældre
og siden selv som forældre.
Tiden løb efterhånden fra varehuse
og cafeterier. I 1980’erne blev nøgleordet »specialisering« – sikkert
også i »cafeteriabranchen«, der fik
hård konkurrence fra de nyopdukkede caféer. Så i 1989 kunne ejerne
af Peter Jessen A/S meddele, at
ejendommen var solgt til et investeringsselskab, som havde planer
om betydelig renovering og modernisering. Det inkluderede også
P.J. Cafeteria Aps., der ligesom forretningen i sin gamle form lukkede
først i 1990.

Andre af byens cafeterier
På Vestergade 16 lå »Rico Cafeteria«, som i begyndelsen af 1950’erne
endnu gik under betegnelsen »kaffesalon«. Den optræder første gang
i de lokale telefonbøger i 1947 og
lukkede i september 1987. Kort tid
efter åbnede Søndergårds Foto på
adressen efter en større ombygning.
I Østergadekrydset på adressen
Østergade 28 og med indgang fra
hjørnet ved Christian 8.s Vej lå
»Cafette«. Dette cafeteria indgik i
en Århus-baseret kæde, som også
havde afdelinger i Viborg, Randers
og Århus. »Cafette« optræder første
gang i de lokale telefonbøger i 1969
og sidste gang i 1977.
På Søndergade 17 lå cafeteriet
»Siesta«. Det dukker op i telefonbøgerne i 1968, og er med sidste
gang i 1975.
Konditorierne var forsvundet for
evigt, cafeterierne havde deres storhedstid i 1960’erne og 1970’erne og
fra 1980’erne fik en blanding af de
to former en renæssance i form af
de nye cafeer. Her kunne man opleve
betjening ved bordene igen, nyde en
cappuccino eller andre kaffe-typer
med et stykke kage til, spise en let
frokost eller drikke en øl eller et glas
vin. I 1984 fik vi »Cafe Den go’e Fe«
i Nygade og i 1987 på Tværgade
»Café Picasso«, som var nogle af
de første. Men det vender vi tilbage
til ved en senere lejlighed.

|| Den lange basarbygning på Christian 8.s Vej, der blandt andet rummede
»Kildebaren« – den populære isbar, hvor der blev bagt vafler på et kæmpestort
vaffeljern, der kunne køre rundt. Optaget 1968.

|| Serverings-lokalet hos P.J.
Cafeteria, hvor der er pyntet
op til jul. Optaget ca. 1970.
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Cafeteria med
servering ude
på gaden.
Optaget 1987.
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Dementi til mit indlæg
om p-kælder under Torvet
AF PETER NYEGAARD JENSEN

Byrådsmedlem for Venstre

Dementi vedrørende P-kælder under
Torvet
Desværre må jeg hermed bringe
et dementi til det debatindslag, jeg
med overskriften »Dejligt at der nu
lyttes – også når emnet er P-kælder
til Citycenter«, bragte i avisen den
17. maj.
Det gamle byråd vedtog i oktober
2012 en lokalplan for P-anlæg under Torvet i Silkeborg. Som bekendt
skabte den beslutning stor folkelig
modstand. Iflg. avisens egen undersøgelse var ikke mindre end 71% af
borgerne imod et gigantisk P-anlæg
netop under Torvet.
Efterfølgende har kommunens
økonomi- og erhvervsudvalg behandlet sagen ved flere møder.
Af pressemeddelelse fra kommunen den 20. maj fremgår det nu, at
økonomi- og erhvervsudvalget den

19. maj har truffet principbeslutning
om at bygge P-kælder under Torvet
i et eller to niveauer.
Efter et lukket og fortroligt møde
i økonomi- og erhvervsudvalget er
der udsendt pressemeddelelser om
p-kælder i måske to etager - uden at
det øvrige byråd har været involveret
i den principbeslutning.
Rigtigt ærgerligt, når det nu netop
var konkluderet, at et succesfuldt
citycenter IKKE kræver P-pladser
under torvet, men blot en ekstra tilkørselsvej via Rådhusbakken.
Hvis man i forbindelse med anlæg
af en adgangsvej ad Rådhusbakken
til det nye citycenter hurtigt og smidigt kan etablere P-pladser, mens
Torvet kortvarigt er gravet op, så
var det vel også ok.
Med et nyligt ønske om leje Ppladser under Torvet, kommer Jyske Bank de politikere, der har talt
varmt for en gigantisk P-kælder
til undsætning. Husk imidlertid på

kære byrådskolleger, at 71% af de af
avisen adspurgte borgere var imod
en P-kælder - bl.a. fordi man kærer
sig om gågade- og torvehandel.
Borgeres massive kritik af Ppladsbyggeri under Torvet må nødvendigvis imødekommes.
Dygtige politikere finder naturligvis det fornuftige konsensusskabende kompromis. Når beslutningen
endeligt træffes i det nye byråd, så
må det naturligvis være et kortvarigt
byggeri af en adgangsvej til citycenter under Torvet - måske suppleret
med et begrænset antal P-pladser,
som ikke forlænger byggeperioden.
Om nødvendigt må Jyske Bank hjælpes med parkeringsbehov på anden
vis.
Min stemme i Byrådet vil blive
brugt til fortsat at sikre handling
med omtanke i den spændende proces, der følger.

Billedmanipulation ved højhuse
AF NIELS MALMKJÆR

Ege Allé 104, Silkeborg

Teknisk Skole i Silkeborg vil gerne
have tilladelse til at opføre fire beboelseshøjhuse på hver ti etager.
Ønsket i sig selv er legitimt nok,
men projektmaterialet, man fremlægger for offentlighed og politikere

som baggrund for vurdering, debat
og beslutning, burde være mere ærligt/retvisende. I hvert fald er det
computergenererede billede, der
blev gengivet i Midtjyllands Avis
14. maj, så manipulerende, at det vil
være oplagt at anvende som eksamensopgave i billedanalyse.
Der vises kun to af de i alt fire

huse, og fra det valgte fugleperspektiv ser de så små og diskrete ud, at
de nærmest forsvinder i de grønne,
jungleagtige omgivelser. Giv os lige
det visuelle indtryk en vinterdag i
øjenhøjde 50 meter fra betonblokkene!

Hul i jorden - eller i hovedet?
AF VAGN LARSEN

Nylandsvej 79, Silkeborg

|| Reenbergs Cafeteria på Søndergade 32. Optaget 1982.
|| Uddrag
af turistbrochure fra
1969 med en
oversigt over
konditorier
og caféer i
Silkeborg.

Økonomi er vanskelig overskuelig,
ikke mindst for Silkeborgs, mere
eller mindre, »Forsamlede Byrodspartier«.
Anderledes kan det ikke opfattes, når det skønnes nødvendigt at
bruge 180.000,- på ekstern hjælp til
kortlægning af problemerne for de
unge, der går fra kontanthjælp til en
mindre ydelse (et par opringninger
til underskoven af sagsbehandlere
og konsulenter burde være nok), og
borgmester Vindum ikke tør løfte
sløret for, hvor mange penge firmaet
A. Enggaard skal have for at etablere
en parkeringskælder i to etager under Silkeborg Torv i forbindelse med
Enggaards eget centerprojekt, med
indkørsel fra både Rådhusgade og
Christian 8.s Vej.
Da parkeringskælderen, der også
har Jyske Banks interesse men næppe finansielle deltagelse, med garanti
bliver dyrere end undersøgelsen,
koncentrerer jeg mig om den.
Parkeringskælderprojektet, der

har mødt en del folkelig modstand,
utaknemmelige og bagstræberiske
borgere er vi mange af, har haft en
omtumlet opstart.
Først skulle projektet ikke koste
kommunen en krone og indkørsel
foregå fra Søvej under Hotel Dania.
Så blev der talt negativ salgssum,
altså skulle Enggaard have penge for
at grave den parkeringskælder, hans
centerprojekt åbenbart er afhængigt
af.
Under kommunalvalgkampen
kunne der ikke blive tale om at betale
Enggaard. Projektet var simpelt hen
upopulært nok i forvejen.
Og nu tør borgmesteren ikke
udtale sig om, hvor meget parkeringskælderen vil koste kommunen.
Underforstået: Kommunen betaler en
pæn del af omkostningerne. Udover
naturligvis Nordskovvej der vel er
en del af den overordnede centerstrategi.
Man kan mene, at kommunen betaler Enggaard for, at han kan tjene
penge i Silkeborg.
Når Vindum ikke tør komme med
et bud, så må modigere folk træde til.

50 mio., 50.000.000 kr., ikke iregnet eventuelle erstatningssager, er
mit bud.
Begrundelse: Under Musikhuset i
Aalborg ligger en parkeringskælder
i to etager, 275 p-pladser, men, mig
bekendt, kun med en udkørsel.
Denne parkeringskælder blev i
2009 i en COWI-rapport prissat til
101 mio., 101.000.000., kr., og da projekterne ligner hinanden meget, inkl.
samme entrepenør, nemlig Enggaard, vil prisen nok blive nogenlunde
den samme.
Enggaard vil næppe betale mere
end nødvendigt selv, hvorfor jeg tillader mig at mene, at 50 mio. (halv
skade) er et kvalificeret bud.
Det passer også godt med det
beløb, økonomiudvalget har bedt
embedsmændene finde besparelser,
i dette tilfælde kaldet effektiviseringer, for på børne-, skole- og ældreområderne.
Finansieringsmetoden er endda i
overensstemmelse med borgmesterens yndlingspassion, garrottering
af kernevelfærd.
Hul i hovedet? Fanme ja!

