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Campus
bliver testprojekt
Campus Bindslevs
Plads skal inspirere i
andre kommuner
SILKEBORG Campus Bindslevs
Plads kommer til at danne model for
lignende projekter rundt om i landet.
Udviklingsprojektet omkring
Bindslevs Plads, der skal skabe et
spændende og moderne kultur- og
uddannelsesmiljø, er udpeget som
testprojekt. Det er sket i forbindelse

med, at Silkeborg Kommune har tiltrådt et såkaldt »Citylab Charter«
for unges deltagelse i byudvikling
sammen med 14 andre kommuner.
Charteret opstiller en række retningslinjer og principper for, at man
som kommune ønsker at skabe fremtidens byer i en åben proces, hvor
især unge medborgere får konkret
indflydelse.
I den forbindelse vil byudviklingsprojektet Campus Bindslevs
Plads udgøre en testmodel for retningslinjerne i Citylab-charteret.
Medarbejdere og særligt de unge

spiller her en helt central rolle i Campus Bindslevs Plads, som også er en
del af Silkeborg Kommunes bidrag
til Kulturhovedstad2017.
- Unges deltagelse i byplanlægning er med til at skabe øget ejerskab, der styrker tilhørsforholdet og
den gode fortælling om Silkeborg.
Endelig giver det projektpartnerne
helt konkret viden på bordet, som
vi med fordel kan omsætte i praksis
både i byggeprocessen og efterfølgende, når projektet står færdigt,
siger projektleder for Campus Bindslevs Plads, René Gabs Bargisen.

Modetøjsbutikken Solid lukker
Lejemålet på
Søndergade, der
rummer omkring
300 kvadratmeter
butik, overtages
af Vero Moda
AF PETER BRUVIK-HANSEN

bruvik@mja.dk

SILKEBORG Det blev til knap to
år i Silkeborg for modetøjsbutikken Solid på Søndergade 6, der ved
udgangen af denne måned stopper
sine aktiviteter i byen.
De ansatte blev informeret om

lukningen i sidste uge, og i denne
uge og frem til lukningen, er der
ophørsudsalg i butikken.
- Som andre kæder er vi også presset økonomisk, og det har ikke været
muligt at få økonomien til at løbe
rundt. Samtidig har vi haft mulighed for at lave en aftale med en anden aktiv spiller om overtagelse af
lejemålet, så nu lukker vi butikken,
siger Karsten Jensen, retail manager
for Solid i Danmark.

Vero Moda rykker ind
I stedet bliver lejemålet overtaget
af Bestseller-brandet Vero Moda,
der igennem længere tid har været
på udkig efter større lejemål i Silkeborg.
- Det er super spændende, og vi

POLITISTOF
17-årig pige
svinede betjente til
SILKEBORG En far måtte en tur omkring politistationen i morges for at hente sin datter,
der var tændt af uden for en restauration
på Hostrupsgade. Den 17-årige fra Bryrup
skubbede til en dørmand og opførte sig så
aggressivt, at politiet blev tilkaldt.
Betjentene blev verbalt svinet til, og det
endte med, at pigen blev anholdt kl. 5 og taget med på stationen, hvor hun blev løsladt
igen, da hun blev hentet af sin far.

Spritbilist stoppet
SILKEBORG Politiet standsede i morges kl.
6 en bilist på Hostrupsgade. I bilen var en
38-årig mand, der blev alkoholtestet. det
viste sig, at han var for påvirket til at køre
bil. Han var også påvirket af euforiserende
stoffer. Manden, der har en ukendt adresse,
havde desuden heller ikke kørekort til bilen.

glæder os rigtig meget. Vi vil gerne
meget mere end det, vi har mulighed
for i dag, så vi er meget glade for
muligheden, siger Pia Poulsen, retail
mangager for Bestsellers egne ejede
butikker i Danmark.
Ifølge Pia Poulsen er det planen at
åbne dørene til den nye butik torsdag den 28. august, og dermed sikre
Vero Moda i konkurrencen om de
lokale kunder.
- Vi fremtidssikrer også i forhold
til byens udvikling. Den gode placering har vi stadig, og så får vi en
størrelse, der matcher vores koncept, siger Pia Poulsen.
Solid forventer at have sidste åbningsdag den 30. juli, hvorefter Bestseller går i gang med indretningen
af den nye butik.

72 deltog
i ugens bridge
SILKEBORG Tirsdag aften deltog 72 spillere i
åbent hus-arrangementet i Silkeborg Bridgehus.
Der blev spillet i fire rækker opdelt efter styrke.
Resultaterne blev følgende:
A-rækken:
Nummer 1: Thordis Skjernaa og Børge Nielsen
Nummer 2: Børge Bak Thygesen og Brian
Bräuner
Nummer 3: Helle Brok og Poul Erik Grønborg
B-rækken:
Nummer 1: Mary og Peder Vestergaard
Nummer 2: Lars Viby Mogensen og Jørn
Fogtmann
Nummer 3: Pia og Søren Raben
C-rækken:
Nummer 1: Kate Snehøj Nielsen og Lone
Lindholt
Nummer 2: Jonna og Kurt Larsen
D-rækken:
Nummer 1: Lotte Jensen og Lissy Würts
Nummer 2: Jannie Dam Johansen og
Anita Skipper

Studenterne kom,
sang og dansede ...
Traditionen med, at
studenterne danser
omkring Drewsen,
stammer helt tilbage
fra gymnasiets
barndom i Silkeborg
AF LIS THAVLOV

arkivleder. Silkeborg Arkiv

Det var

DENGANG
LOKALHISTORIE Det er en fasttømret
tradition, at nybagte studenter synger,
danser og drikker sig gennem byens
gader, når de i pyntede vogne kører
rundt til forældrene for at fejre og
blive fejret, at eksamensstrabadserne
er overstået. Så hele ugen har midtbyen genlydt af deres glade hujen og
skrålen.
Sidste torsdag var der trængsel
på Torvet omkring kl. 12. Da havde
mange studenterkøretøjer sat hinanden stævne, for at studenterne kunne
gennemføre en anden af de gamle tra-

ditioner - den rituelle dans omkring
Drewsen-statuen. Og der var ikke meget tid at give af. Folkene, der skulle
stille det store Riverboat-telt op, skulle
jo i gang, så det kunne være klar til den
første koncert næste dag kl. 13.

941 studenter i Silkeborg
Dansen omkring statuen var et overvældende skue - også selvom alle årets
studenter efter sigende ikke var til
stede på det tidspunkt. En rundringning til byens gymnasiale uddannelsesinstitutioner har afsløret, at der fra
Silkeborg Gymnasium, der er landets
største med 1450 elever, i år er dimitteret rekordmange studenter - 465 i alt.
Dertil kommer, at handelsgymnasiet
(HHX), som er en del af Silkeborg
Business College (Handelsskolen), har
udklækket 218 studenter, og at man på
Teknisk Gymnasium (HTX) på Teknisk Skole Silkeborg har præsteret 74
studenter. Desuden bestod 184 den
2-årige HF på Th. Langs HF & VUC.
Alt i alt er der altså 941 unge mennesker i Silkeborg, som har kunnet sætte
en studenterhue på hovedet i den variant, der passer til deres gymnasiale
eksamen. Så mange var der alligevel
ikke på Torvet på én gang.

Gymnasium fra 1907
Gymnasieskolen kom til Silkeborg i
1907, hvor Th. Langs Skoler i august
kunne byde sine første elever velkommen; i øvrigt samme år, som skolen
kunne fejre sit 25 års jubilæum. Det
var nu en overskuelig gruppe af gymnasiaster, der mødte op. Den bestod
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|| Årgang
1982
flokkes om
Drewsens
statue.

|| Årgang
1913 samlet
i skolens
have.

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
Silkeborg Arkiv har
åbent mandag-onsdag
kl. 11-16 og torsdag
kl. 12-19

|| De festligt pyntede studentervogne tager en runde omkring
Skoletorvet på vej til Torvet i 1959.

|| Årgang 1972 stillet op foran skolens hovedindgang.

kun af to drenge og en pige. Drengene
gennemførte imidlertid ikke, så tre år
senere var dimittendholdet det mindst
tænkelige - med kun en student. Næste
år var der to studenter, og i de følgende
kom studentertallet op på 12, så det
gik fremad. 50 år senere dimitteredes
48 studenter - og det er som nævnt nu
vokset til 465 på Silkeborg Gymnasium, som er den direkte arvtager efter
Th. Langs gymnasieafdeling.

Studentertraditioner
Efter sin eksamen i 1910 kørte den første kvindelige student ned gennem Vestergade sammen med skolens leder,
Theodora Lang, i en bøgesmykket charabanc. Om det var starten i Silkeborg
på traditionen med studenterkørsel, er
ikke til at afgøre. Og hvornår traditionen med dans omkring Drewsens
statue opstår, er heller ikke helt til at
tidsfæste. I forskelligt erindringsstof
kan vi dog konstatere, at det er sket
forholdsvis kort tid efter gymnasiets
etablering.

Tidligere lektor Bjarne Madsen,
der var årgang 1924 med 17 studenter, beskrev i 1977 afslutningen på
sin gymnasietid på følgende måde:
»Festlighederne begyndte med den
traditionelle køretur gennem den indre
by i den med bøgegrene og blomster
smykkede landauer. Forretningsfolkene kastede blomster op i vognen til
de syngende studenter. Drewsen blev
- som skik var - centrum for en runddans og fik sin part af blomsterne.
Køreturen sluttede på Gl. Hattenæs,
hvor vi fejrede eksamensafslutningen
med en festmiddag. I aftenens løb dukkede flere forældre og venner op og
deltog i festen, der varede til den lyse
morgen. Derefter vandrede vi tilbage
til byen, og efter gammel skik aflagde
vi besøg hos vore lærere og hilste dem
med sang.«
Axel Levin Larsen, årgang 1950
med 29 studenter, giver i sine erindringer følgende omtale af »studenterhalløjet«: »Det var en stor dag,
og den skulle fejres med respekt for

traditionerne: først køreturen med
de hestevogne, som næste års 3.g’ere
havde pyntet så smukt. Turen gik fra
Skoletorvet op til Torvet, hvor der
skulle danses rundt om Drewsen,
og derfra til middag og fest på »Ny
Hattenæs«. De følgende dage var der
nogle fester i private hjem og skolens
officielle translokation.«
Man kan altså på baggrund af disse
erindringer se, at de gamle traditioner
stadig lever og videreføres - dog med
enkelte moderne varianter. Nu foregår køreturen ikke længere med hestevogn, selvom billedstof fra avisens
billedarkiv viser, at der stadig blev benyttet hestevogne så sent som i midt
1990’erne. I dag kører studenterne
rundt i - måske mindre romantiske lastbiler, der fylder godt i bybilledet.
Det er nok både billigere og mindre
tidskrævende at være motoriserede,
når alle klassens elever skal besøges
i en meget stor radius. Nu, hvor man
ikke længere samles til fest ét sted som f.eks. Gl. eller Ny Hattenæs.

|| Årgang 1990 med hestevogn på Vestergade.

|| De
nybagte
studenter
årgang 1956
på Torvet.

