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Cirkus Arena i Silkeborg
SILKEBORG Nordens største cirkus
kommer til Silkeborg i den kommende uge, hvor Cirkus Arenas store telt
er slået op på Cirkuspladsen torsdag
og fredag.
Cirkus Arena præsenterer i
programmet for 2014 en forestilling efter alle kunstens regler med
afrikanske elefanter, internationale
artister, tryllerier og klovnenumre.

|| Cirkus Arena giver to
forestillinger i Silkeborg i den
kommende uge.

Artisterne er hentet til Danmark
fra hele verden - og de giver en både
intens og hæsblæsende oplevelse i
topklasse, skriver Cirkus Arena i en
pressemeddelelse.
Torsdag 5. juni kl. 16
og fredag 6. juni kl. 17:
Cirkuspladsen, Kastaniehøjvej:
Cirkus Arena

|| Grisehandler på Torvet viser sin vare frem. Der var
grisehandlen på Torvet frem til 1932.

Det var

DENGANG

Grisehandlen forsvinder fra Torvet
Frem til 1932 var
der handel med
levende krise på
Torvet i Silkeborg
AF PETER MOURITSEN

Arkivar. Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE Mund- og klovsyge
truede i 1932 de handlende i Silkeborg.
Ikke sådan med at smitte dem, men
på brødet. Sygdommen havde gjort,
at man i en længere periode ikke
måtte handle med grise på Torvet,
hvor denne handel ellers hidtil havde
haft plads. Men med grisehandlen
forsvandt også grisekøberne, og de
havde åbenbart været gode kunder i
byens butikker.
Det hele endte dog godt. Med at
Silkeborg fik en ny park og heste-,
kvæg- og grisehandlerne fik en ny
markedsplads - det kan man læse i
kommunens sag om Markedspladsen.

Det begyndte i efteråret 1932 med
et krav til Silkeborg Kommune fra
områdets grisehandlere om at få grisehandlen tilbage på den vante plads
på Torvet.

»Bedst i byens hjerte«
Brevet til kommunen var forsynet
med 21 underskrifter og forklarede,
at handlen foregik bedst i »byens
hjerte« - på Torvet. Grisehandlen var
efter mund- og klovsygen blevet henvist til Markedspladsen - den, der nu
hedder Bindslevs Plads, hvor handel
med levende kvæg og heste foregik.
Men som grisehandlerne forklarede i
brevet, så skete der ofte det, at kunderne gik for at »betænke sig«, og så
gik det ofte sådan, at de simpelthen
ikke kom tilbage - angiveligt, fordi
det lå forkert i forhold til kundernes
øvrige ærinder i byen.
Men det var ikke kun grisehandlen,
som tog skade, når grisehandlerne
savnede kunder. Også Torvets andre
handlende kunne mærke, at det påvirkede deres lørdagshandel, at lørdagens

grisemarked var flyttet. Torvets beboere og forretningsdrivende opfordrede
derfor også, i et brev, kommunen til at
lade grisene flytte tilbage. Ikke mindst
frygter de, at de manglende kunder
ville skade julehandlen.
Det var veterinære bestemmelser,
der gjorde, at grisene måtte væk fra
Torvet i 1932. Mund- og klovsyge er
meget smitsom, og sygdommen truede svineavlen og hele eksporten af
svinekød - så det var vigtigt at få det
under kontrol. Derfor måtte området
på Torvet desinficeres, og der skulle
yderligere gå 6 uger, inden man måtte
flytte tilbage.
Men mund- og klovsygen kom
måske meget belejligt for Silkeborg
Kommune.
Den fornemmelse kan man i hvert
fald få ved at læse i de breve, der ligger i sagen på kommunen. Her skriver en gruppe grisehandlere blandt
andet, at de ikke har kunne finde
andre argumenter imod grisehandel
på Torvet, end at det var »uskønt og
ubehageligt«. Så noget kunne tyde på,

at Silkeborg Kommune ikke mente, at
grisehandel på Torvet kunne forenes
med forventningerne til en moderne
købstad. I hvert fald kom grisehandlen
ikke tilbage til Torvet, på trods af de
handlendes opfordringer og klager.

Henvist til Markedspladsen
Man skulle ikke tro, at det var det store
problem at sælge grise fra Markedspladsen, hvortil grisehandlen var flyttet i stedet for Torvet. Her foregik handelen med levende kvæg, så hvorfor
ikke også grise? Problemet var bare,
at grisehandlerne og ikke mindst grisekøberne ikke ment,e at forholdene
var gode nok. Her var de henvist til
at stå ude under åben himmel, og om
vinteren var det koldt for både dyr
og mennesker.
De mange opfordringer og breve,
kommunen modtog, viser, hvor meget
folk gik op i sagen.
I løbet af november og december
1932 modtog kommunen tilbud fra
flere af byens købmænd og beværtere om, at grisehandlen gerne måtte

flytte ind i gården bag deres forretninger. For eksempel kunne købmand
Jones i Vestergade 1 oplyse at »flere
af grisehandlerne ønsker at komme
ind i vor ejendom, da de nødig vil for
langt væk fra Torvet …« Ejeren af
Café Remstrup lokkede med, at hans
nabo var en foderstofforretning, og at
svinekøberne alligevel skulle derind.
Men lige lidt hjalp det.
Alt tyder på, at vinterens grisehandel i Silkeborg fandt sted udenfor i kulden, på trods af tilbuddene om husly.
For problemet var nemlig stadig uløst i
marts 1933, da en kreds af grisehandlere i og omkring Silkeborg havde fået
nok og skrevet et langt brev, hvor de
slog fast, at efter handlen var flyttet til
Markedspladsen, var den gået »stærkt
tilbage«. De forlangte at kunne vende
tilbage til Torvet og anviste oven i
købet, hvordan man kunne finde den
nødvendige ekstra plads - nemlig
ved at indskrænke pladsen omkring
Drewsen-statuen.
Om denne henvendelse har været
udslagsgivende for at overbevise by-
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»Silkeborg Kalder« giver
gaver til mødregrupper
SILKEBORG Bosætningskampagnen
Silkeborg Kalder, der skal få flere
til at flytte til Silkeborg, sender nu
gaver til nybagte mødre i Aarhus.
Tidligere er der blevet uddelt
poser med lækkerier og tilbud fra
Silkeborg på banegården i den jyske
hovedstad.

Nu er der pakket 25 særlige
mødregruppe-kurve, der skal til
mødregrupper i Aarhus den kommende måned.
I kurvene er der blandt andet
luksuskaffe, te, juice, marmelade fra
Sorring Bær, brød fra Byens Brød og
en sut til baby. KH

Veteranbiler besøger Aqua
SILKEBORG Dansk Veteranbil
Klub besøger på søndag Aqua,
Akvarium og Dyrepark, i Silkeborg.
Ejerne af 47 klassiske biler
har meldt deres ankomst. Det er
med mærker som Buick Rivera,
Triumph Spitfire, Chevrolet, NSU
Prinz, Morgan, Austin Healey og
endda en Ford A fra 1928.

Besøget finder sted i forbindelse
med Dansk Veteranbil Klubs
årlige sommerudflugt. Deltagerne
kommer kl. 11.30 og parkerer
deres flotte gamle biler foran og
omkring Aqua, så alle gæsterne
på stedet kan se dem.
De mange veteranbil-gæster
skal i Caféen og spise og kører
igen fra Aqua ca. kl. 15.00.

|| Parkanlægget på
Bindslevs Plads, som
det så ud kort efter
færdiggørelsen i 1935. Ud
over en græsplæne havde
pladsen et soppebasin
og en legeplads, samt
bygninger med toilet,
redskaber og opholdsrum.

SILKEBORG
ARKIV

|| På Markedsgade og den
nuværende Bindslevs Plads var
der handel med levende kvæg
og heste.

Henvendelser om
artikler bragt under
»Det var dengang«
kan ske til Silkeborg
Arkiv, Hostrupsgade
41A, Silkeborg
email:
arkiv@silkeborg.bib.dk
telf.: 87221924
Silkeborg Arkiv har
åbent mandag-onsdag
kl. 11-16 og torsdag
kl. 12-19

rådet om, at der måtte handling til, er
uvist. Man kan blot konstatere, at grisehandlen kort efter,midlertidigt fik
lov at få husly i gården bag Søndergade 21 - det såkaldte Hotel Phønix.
Stedet var praktisk placeret, så grisene kunne fragtes ind ad Fredensgade
og uden om den almindelige færdsel
i handelsgaderne. Denne løsning
tilfredsstillede grisehandlerne, som
derefter trak deres krav om atter at
drive grisehandel fra byens centrale
torv tilbage.

Ny fælles Markedsplads
Samtidig med problemerne med at
finde et nyt rart sted at drive grisehandel i Silkeborg gik byens tre landbrugssammenslutninger sammen
om at løse problemet med en samlet
løsning for handlen med levende dyr
under ordentlige forhold.
Man havde fået mulighed for at indrette et marked på et jordstykke ved
Vestergade i forbindelse med A/S Den
Folkelige Forsamlingsbygning, der
også lå her. Forsamlingsbygningen

ejede jorden, og man tinglyste på matriklerne, at ejeren og alle fremtidige
ejere havde pligt til at stille området til
rådighed som markedsplads og vedligeholde det som sådan.
Det store fælles kvægmarked lå
på noget af det område, hvor Jyske
Bank nu har sit hovedkontor. Og selv
om kvæg og grise er væk, er der jo
i en eller anden forstand stadig marked - også selv om tinglysningen er
ophævet.
Selvom det krævede mange godkendelser fra forskellige myndigheder at indrette en ny markedsplads
for levende dyr, så gik det forholdsvis
hurtigt. Kommunen støttede projektet
med 10.000 kr., som gik til opførelse
af bygninger, og udførte planeringsarbejder for 5000 kr. I 1934 kunne den
ny markedsplads godkendes og tages
i brug.

Park ved Biblioteket
Flytningen af kvæg- og hestemarkedet fra Markedspladsen til den nye
markedsplads ved Forsamlingsbyg-
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ningen gav nye muligheder for byen.
Der var behov for en park, med mulighed for at byens skoleelever kunne
udfolde sig i gymnastiktimerne. Og
Markedspladsen var en rigtig god placering for sådan en plads på grund af
de mange nærvedliggende skoler. Det
gjorde seks skole- og seminarieledere
byrådet opmærksom på i et brev, efter de var blevet opmærksomme på,
at byen skulle finde anden anvendelse
for Markedspladsen. De forslog pladsen tilsået med græs, så den kunne
bruges til boldspil og legeplads.
Pladsen var den gang statens ejendom, mens kommunen havde brugsretten.
Kommunen ønskede dog ikke at
investere i en ombygning af pladsen,
hvis den ikke tilhørte Silkeborg Kommune. Derfor foreslog byrådet staten,
at de skulle overdrage grunden vederlagsfrit til Silkeborg. Som modydelse
lovede kommunen at støtte indretningen af den nye markedsplads - som
før nævnt med 10.000 kr. og arbejde
for 5000.

Efter en del brevveksling godkendte
staten forslaget og overdrog Markedspladsen til kommunen på den betingelse, at man ikke bebyggede den uden
statens »samtykke«, som der står i
brevet fra indenrigsministeriet.
Efterfølgende satte Silkeborg Kommune gang i planlægningen af en fin
legeplads med soppebasin/skøjtebane
og et mindre græsareal. Samt små rum
til toiletter og legepladsens opsynsdamer. Den nye børnevenlige park blev
etableret i 1935, og da pladsen stod
færdig, fik den navn efter byens borgmester Rasmus Bindslev.
Men måske blev parken dog ikke
helt færdig, i hvert ikke at dømme efter
et lille kort, som ligger i sagsmappen
i kommunearkivet. Her står nemlig:
»Til Hrr. Borgmesteren Undskyld vi
gør ulejlighed Tak for den nye Legeplads ved Markedsgade men maatte
vi ikke faa en vippe til da en er for
lit, samt nogle bænke til Børnene ved
Legepladsen. Og der skal være vel Lys
ved Skøjtebanen det mangler Ærbødigst Borger.«

Kortegen starter i Gedved, kører
over Ejer Bavnehøj, Voerladegaard
og Gl. Rye, inden de kommer til
Aqua, og herfra kører de videre
over Sejs og Svejbæk til Låsby,
hvor der er eftermiddagskaffe.
Søndag den 1. juni kl. 11.30
-15: Aqua, Silkeborg: Besøg
af 47 klassiske biler

Radisson
bliver
træfpunkt
for
erhvervsfolk
SILKEBORG På et møde på
mandag i DI Silkeborg - Erhvervstræf 2014 - kan deltagerne høre både forsknings-verdenens, DI’s og virksomhedernes
bud på, hvordan virksomhederne også i fremtiden kan skabe
vækst og arbejdspladser.
Men allerede nu kan det afsløres, at det handler om nødvendigheden af, at virksomhederne
hele tiden bliver mere produktive, nytænkende og effektive,
hvis de skal klare sig i den internationale konkurrence.
På erhvervstræffet deltager
blandt andet DI’s direktør for
det internationale område,
Thomas Bustrup, med et oplæg
om, at virksomhederne tænker
og arbejder mere internationalt.
Professor Mette Neville fra
Aarhus Universitet giver et bud
på, hvad der skal til for, at mindre virksomheder bliver store,
og borgmester Steen Vindum
(V) vil fortælle, hvordan Silkeborg gøres til en mere attraktiv
erhvervskommune. Herudover
giver to virksomheder fra området hver deres bud på, hvordan
virksomhederne bliver bedre til
at styrke innovation og udvikling af medarbejderne.
Det gælder administrerende
direktør Poul Konrad Beck, Dansand A/S, Addit, og administrerende direktør Rasmus Niebuhr,
Niebuhr Gears A/S i Ikast.
Mandag 2. juni, klokken 16.00: Radisson Blu
Hotel, Papirfabrikken,
Silkeborg: DI Silkeborgs
Erhvervstræf 2014.

Erhverv
Hver onsdag kan du læse om
erhvervslivet lokalt og i resten
af Danmark.

