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Når man skal, så skal man ...
En rundtur til de
offentlige toiletter i
Silkeborg i 1973

keborg Avis 28. december 1973. Det
skal dog for god ordens skyld tilføjes,
at jeg også fandt det, jeg ledte efter
- det har I allerede fået glæde af i en
tidligere artikel.

»Toilet-rundtur i Silkeborg«

AF LIS THAVLOV

Arkivleder ved
Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE Som det tidligere
er fremgået i disse spalter, så finder
man ofte noget helt andet og meget
mere spændende end det, man oprindelig ledte efter, når man dykker ned
i de gamle aviser. Sådan gik det også
lige før jul. Denne gang faldt jeg over
en sjov artikel, der blev bragt i Sil-

Den overskrift, der fangede min opmærksomhed var »Toilet-rundtur i
Silkeborg« - det lød da interessant.
Artiklen var skrevet af »Rab.« - det
vil sige Ove Rabøl. Den viste sig at
være et rigtigt godt eksempel på
hans helt særlige form for undersøgende journalistik, der ofte havde
en lidt skæv og/eller underfundig
vinkel. Her havde han altså sat sig
for at tage pulsen på byens offentlige
toiletter. Han havde ovenikøbet fået
avisens fotografer med ud på ruten
for at forevige og fotodokumentere
de omtalte toiletter. Og det giver os
nu her langt senere mulighed for at

illustrere herværende artikel med de
originale optagelser. Silkeborg Arkiv
ligger nemlig foruden alle de aviser,
der gennem tiden er udgivet i byen,
også inde med alle pressefotografernes optagelser. Dem betragter vi som
en del af »guldet« i vore samlinger.
Men tilbage til toilet-rundturen. Vi
bringer her Rabøls øjebliksbillede af
de offentlige toiletters tilstand i byen
anno 1973 - suppleret med mine uddybende kommentarer og forklaringer.

På Nørretorv
Anledningen til, at Rabøl tog på
rundtur til byens offentlige toiletter, var, at der langt om længe var
ved at blive installeret nogle
smarte af slagsen på Nørretorv. Han indleder artiklen
på denne måde: »I mange år
har det været et stort ønske

at få etableret offentlige toiletter på
Nørretorv i Silkeborg. Af forskellige
årsager er sagen trukket i langdrag,
men nu er fundamentet støbt til et
toilethus, som man kender fra hovedvejene. … Der bliver fire små toiletter,
to til herrer og to til damer, hver med
håndvask. Det må også siges at være
på tide, den nordre bydel begunstiges
med offentlige toiletter. Bydelen er jo
i kraftig vækst, og forretningslivet
blomstrer. Således skulle det blive fire
nydelige og indbydende toiletter, man
præsenteres for på Nørretorv. Og gid
de må forblive sådan og ikke komme
til at lide samme kranke skæbne som
andre offentlige toiletter i Silkeborg.
Beskæmmelser, som Silkeborg Kommune dog ikke alene skal bære ansvaret for.«
Den længe ventede toiletbygning
på Nørretorv blev placeret ud mod Kejlstrupvej

på parkeringspladsen foran Alderslyst Brugsforening (HB), der nogle
få år senere lukkede, da Kvickly på
Søtorvet slog dørene op i maj 1976.

Banegårdens toiletter
Rabøl begynder derefter sin toilet-tur
rundt i byen: »Fire offentlige toiletsektioner står til publikums rådighed
i det indre Silkeborg: Banegården,
bygningen på Bindslevs Plads, rutebilstationen og de underjordiske på
Torvet. Og ingen af stederne ligefrem
frister.«
Hans bedømmelse af toiletterne
på banegården er, at de »må siges at
være de mest velholdte, og der bydes
både på rindende vand og papirhåndklæder. Lokalerne virker dog noget
dystre, og lugten er heller ikke ligefrem en attraktion. Ikke et sted, hvor
man fristes til at »sidde i egne tanker,
til en anden på døren banker«, men i

|| Etablering af beskyttelsesrummene på Torvet.
Anlægget blev efter besættelsen indrettet som
offentlige toiletter. Denne funktion blev opretholdt
frem til sommeren 1978. FOTO FRA SILKEBORG ARKIV
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|| Pissoiret på
Bindslevs Plads
får følgende ord
med på vejen:
»Heller ikke her er
papirhåndklæder,
og stanken er
overvældende.«
FOTO: HANS JØRGENSEN,
1973.

|| Den smarte ny toiletbygning placeret på parkeringspladsen på nordsiden af
Nørretorv - foran Alderslyst Brugsforening (HB). FOTO: PREBEN BALTZER, 1973

sammenligning med de øvrige tre toiletsektioner brugbar i en trængende
situation.«

På Bindslevs Plads
Dernæst opsøger Rabøl pissoiret på
Bindslevs Plads, hvor der også var
dametoiletter. Dette nødtørftshus
lå i forbindelse med legepladsen på
pladsens østside. Det blev indrettet allerede i midten af 1930’erne, da Markedspladsen på borgmester Rasmus
Bindslevs initiativ blev omdannet til
nydelig park og legeplads.
Her overlader journalistens nøgterne vurdering ikke meget til fantasien:
»Herretoiletterne på Bindslevs Plads
udgøres »kun« af pissoir, hvad som
regel da også er tilstrækkeligt under
en spadseretur. Men man må gå derfra
med våde hænder, hvis man ønsker
at vaske dem efter besøget. Og man
ønsker at komme hurtigt ud, for at den
ulidelige stank ikke skal sætte sig fast
i tøj og næsebor.«
En mandlig journalist kunne af
gode grunde kun lave sin research på
herretoiletter og pissoirs. Det ville nok
have vakt opsigt, hvis han også havde
indlagt besøg på dametoiletterne. Der
er dog ingen grund til at tro, at forholdene var hverken bedre eller værre for
byens trængende damer.

Rutebilstationen får et plus
Derefter fortsætter Rabøl sine undersøgelser på Torvet, hvor der på det
tidspunkt fandtes to sæt offentlige toiletter. Først besøger han dem på rutebilstationen fra 1940. Den var placeret
på Torvets østside under Østerport.
Toiletterne for de rejsende lå neden
for trappen ned til rutebilstationen dem beregnet til herrer lå ret for til
venstre og dem til damer lidt længere
fremme til højre. Fortsatte man videre
frem, kom man gennem venteområdet
og kunne fortsætte videre ud til selve
ankomst- og afgangsrampen.
Her er den journalistiske vurdering:
»Papirhåndklæder synes åbenbart at

|| Avisens Kiosk
ved nedgangen til
rutebilstationen. Toiletterne
lå neden for trappen - dem
beregnet til herrer lå til
venstre og dem til damer til
højre.

være en mangelvare. De findes heller
ikke på toiletterne på rutebilstationen,
der dog får det plus i karakterbogen,
at stanken er udholdelig. To deciderede toiletter findes foruden pissoir.
Det ene kan man midlertidigt ikke tiltvinge sig adgang til, men for 25 øre
(svarer til 1,50 kr. i dag) kan man entre
det andet, hvor en simpel murersnor
- dog ikke et ondt ord om murersnor udgør trækket i slippet. Her kan man
så sidde i sine berømte tanker og læse
andres, der er malet eller indridset i
døre og på vægge.«

Dækningsgrav på Torvet
Til slut kommer Rabøl så til de underjordiske toiletter på Torvet. De blev
sandsynligvis indrettet i 1947 i de
underjordiske beskyttelsesrum, som
blev etableret her i krigens sidste år.
Vi kan få lidt at vide om etableringen
af disse toiletter, fordi de har sat sig
spor i de kommunale arkiver. Det var

nemlig ikke helt let for kommunen at
få lov til at benytte denne »dækningsgrav« til formålet.
Det viser sig, at Statens Civile Luftværn faktisk allerede ved anlæggelsen i foråret 1944 gav tilladelse til, at
dækningsgraven blev anlagt »efter
en særlig plan, således at den senere
kunne indrettes til en underjordisk
nødtørftsanstalt«.
Men det gik alligevel lidt trægt efter
besættelsens ophør med at få tilladelsen til at bringe planen til udførelse.
Kommunen henvendte til luftværnet
allerede i juli 1945. Man anførte i henvendelsen, at »der er stor trang for en
sådan anstalt på byens torv, og navnlig skulle man gerne have den færdig
til brug inden næste år, da byen skal
fejre sit 100 års jubilæum, og der i den
anledning kan forventes mange gæster til byen«.
Meget tyder dog på, at kommunen
ikke nåede at få tilladelse fra luftværnet før efter jubilæumsfesten. Man
fremsendte en fornyet rykker i februar 1946, hvoraf det fremgår, at man
selv efter en »personlig henvendelse
til Statens Civile Luftværns kontor,
hvor man fik løfte om, at sagen skulle
blive genstand for fornyet overvejelse,
… endnu ikke har modtaget noget
svar …«
Og af sagen fremgår det yderligere,
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|| Legepladsen på Bindslevs Plads med toiletbygningen. I baggrunden ses
nuværende »Rampelys«. Optaget ca. 1935.

at man først vedtager en instruks for
nødtørftsanstalten og desuden får ansat en »tissekone« i løbet af juli 1947.
Man må altså formode, at det ikke
lykkedes at få toiletterne på Torvet
indrettet før byjubilæet i august 1946.
Så toiletterne på rutebilstationen var
derfor formodentlig det eneste sted,
hvor de tusindvis af besøgende ved
jubilæumsfestlighederne kunne søge
hen, når trangen til et toiletbesøg
meldte sig.

De underjordiske på Torvet
På toilet-turen i 1973 var grænsen
vist nået for, hvad journalisten kunne
klare, da han nåede dem, der var beliggende i dybet under Torvet. Efter
besigtigelsen anfører han: »De underjordiske på Torvet er dog de værste af
slagsen. Gummistøvler kan anbefales
under besøget, da gulvet formeligt
svømmer i væske (?) og regnfrakke ligeså, da man under besørgelse af sit
ærinde er målskive for fugtens dråber
fra loftsregionerne.
Man får travlt med at komme ud, og
det sker også hurtigt, for heller ikke
her øjnes papirhåndklæder. Og vaskekummerne indbyder ikke ligefrem til
håndvask. Toiletrum er der flere af
dernede, men det er ikke let at være
alene, for næsten samtlige automatlåse er brudt op. Føler man sig alligevel
fristet til et besøg, så langt kan man jo
komme ud, kan man muntre sig med
alskens retirade-kunst.«
Den hårdtprøvede Ove Rabøl afslutter sin toilet-artikel med følgende: »Det
er fælles for de fire bemeldte steder, at
de på ingen måde virker indbydende.
Man må håbe, det bliver bedre på Nørretorv, når tidens tand også sætter
sit mærke her. Silkeborgenserne må

|| Ove Rabøl skriver i sin tekst
til denne illustration: »De
underjordiske på Torvet slår
bundrekorden. Her kan man
bl.a. se, at en del automatlåse
er fjernet.« Foto: Hans
Jørgensen, 1973.

døje forholdene til daglig, men der er
jo også noget, om at Silkeborg er en
turistby med mange gæster.«

»Servicetjek« 2015
Se, det er jo sjov, anderledes og oplysende journalistik anno 1973, selvom
det jo var alvorligt ment. Det er jo nok
set i bakspejlet, at det »morsomme«
træder frem. I dag ville vi have kaldt
hans rundtur for et »servicetjek«, og
der ville sikkert være lavet individuel
bedømmelse med tildeling af toiletkummer.
Jeg synes, jeg er nødt til at tage udfordringen op. Ved en senere lejlighed
vil jeg derfor dels følge op på, hvad der
siden skete med byens toiletter, dels
gribe stafetten og lave en tilsvarende
vurdering af midtbyens offentlige toiletter, der findes i 2015. Dermed kan
min efterfølger på arkivet eller en journalist om fire årtier eller der omkring
fortsætte den gode tradition.

