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Silkeborg fik i 
1940 Danmarks 
mest moderne 
rutebilstation

AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg 
Arkiv

LOKALHISTORIE Det var en stor dag i 
Silkeborg, da man 9. januar 1940 kunne 
indvie den nye rutebilstation i gården 
til »Østerport« med nedkørsel direkte 
fra Torvet. Silkeborg Socialdemokrat 
kaldte den »Danmarks mest moderne 
og rutebilstation« og ved rejsegildet 
for hele byggeriet i juni 1939 citerede 
en stolt borgmester, Rasmus Bindslev, 
en af  statens højeste embedsmænd for 
at have sagt, at »når publikum ser en 
så glimrende rutebilstation, vil der lan-
det over rejse sig krav om at få noget 
tilsvarende.«

Rutebiler vinder frem
Frem til 1920’erne havde jernbanen 
været tidens løsen med hensyn til så-
vel gods- som persontransport. Men 
som det bemærkedes ved indvielsen 
i 1940, så havde rutebiltrafikken i de 
to foregående årtier haft en »rivende 
udvikling ... og man ser derfor også i 
flere og flere byer Danmark over rute-
bilstationer skyde i vejret med samme 
hast og energi, som byerne før lagde 
for dagen, når det gjaldt jernbanen og 
en dermed følgende stationsbygning.«

Den første rutebil med udgangs-
punkt i Silkeborg blev sat i drift i 
november 1912 på ruten Silkeborg-
Kjellerup. Den blev besørget med to 
biler, og der var to ture dagligt i hver 
retning.

Rutebilerne var da næsten som he-
stevogne uden heste. Der var plads til 
omkring ti passagerer, og de sad over 
for hinanden på sæder langs siderne. 
Efterhånden blev der indført tværsæ-
der i kørselsretningen og rutebilerne 
blev større, så der var plads til flere 
passagerer.

Udover at rutebilkørsel var mere 
fleksibel end togdriften, så kan ru-
tebilernes succes nok også tilskrives 
udbygningen og forbedringen af  lan-
devejene, som efterhånden blev belagt 
med asfalt. Også komforten i busserne 
blev udviklet - de blev forsynet med 
gummidæk og nye affjedringssyste-
mer, så transporten blev mere jævn 
og behagelig.

Rutebiler på Torvet
Op gennem 1920’erne tog udviklingen 
for alvor fart. Og der blev etableret sta-
dig flere busruter mellem Silkeborg og 
oplandets byer og til de nærliggende 
købstæder.

7. maj 1925 åbnede en rutebilstation 
på Torvet i Silkeborg. Den var indret-

tet i en særpræget bygning på Torvets 
østside. Her var der kiosk, billetsalg 
og godsekspedition. »Rutebilstation« 
var måske så meget sagt. Der var ikke 
tale om et særligt sted eller en bygning, 
hvor busserne kunne sætte passagerer 
af  og på, og hvor de kunne holde frem 
til næste afgang. Det hele foregik ude 
på selve Torvet, hvor de mange rute-
biler efterhånden fyldte godt op.

»Godsekspedition« var en vigtig 
funktion, fordi rutebilerne stod for 
en vidtforgrenet befordring af  alle 
former for pakker og varer til og fra 
oplandets byer. Det, som senere blev 
overtaget af  selvstændige fragtmænd.

Det er lidt uklart om, der var en 
egentlig »ventesal« i bygningen. Der 
findes desværre ikke tegninger eller 
fotos, der kan dokumentere det. Men 
i april 1938, da borgmester Rasmus 
Bindslev redegjorde for planerne for 
det kommende projekt på Torvet, 
sagde han, at »hidtil har rutebilerne 
haft holdeplads på Torvet. Her har vi 
kun den åbne plads at byde de mange 
rutebilpassagerer som ventesal. Lig-
nende, makabre forhold findes næppe 
nogetsteds, hvor de har så mange ru-
tebilpassagerer, som vi har her i Sil-
keborg.« 

De »makabre« forhold for både 
rejsende og rutebiler blev der imid-
lertid gjort noget ved der i slutningen 
af  1930’erne. Med opførelsen af  for-
retnings- og beboelsesejendommen 
»Østerport« blev planerne om en 
moderne rutebilstation i gården også 
realiseret. 

I denne proces blev den finurlige 
kioskbygning fjernet som noget af  
det første. I byggeperioden blev der 
indrettet venterum og billetsalg i et 
rødt træskur på Torvet.

Moderne rutebilstation
Det var et festligt syn, der mødte sil-
keborgenserne, da man 9. januar 1940 
tog den nye rutebilstation i brug. 16 
flagsmykkede rutebiler kørte i kortege 
rundt i byens gader og endte med at 
køre fra Torvet ned gennem porten for 
at finde deres respektive pladser på 
den nye rutebilstation. 

Nedkørslen foregik altså fra Tor-
vet gennem en åbning i bygningen, 
mens udkørslen foregik direkte til 
Østergade i den modsatte ende. Pas-
sagererne kom ned til afgangs- og an-
komstområdet via en trappe til højre 
for nedkørslen.

Rutebilerne havde nu plads i hver 
sin bås under et halvtag. Herfra havde 
passagererne direkte og tørskoet ad-
gang til ventesal, toiletter, billetsalg og 
kiosk. Halvtaget fungerede desuden 
som læsserampe, så fragtgodset og 
passagerernes bagage ubesværet 
kunne læsses ned på rutebilernes 
tagbagagebærere - det var, før de fik 
bagagerum, der var store nok til at 
rumme passagerernes bagage. 

Lidt statistik
Udviklingen løb dog hurtigt fra rute-
bilstationen. Da den blev taget i brug, 
var der 16 bilruter med ca. 40 daglige 
afgange. 

I en artikel i Silkeborg Avis i februar 
1958 gøres tallet op til 21 busruter, 
som blev dækket af  70 rutebiler - og 
med 186 daglige afgange og ankom-

ster. Godsforsendelsen var på 7-800 
ekspeditioner pr. dag. Et tal, som det 
bemærkedes, ville stige, mens pas-
sagertallet ville falde på grund af  de 
mange private køretøjer - knallerter, 
scootere, motorcykler og biler. 

Om det holdt stik vides ikke, men 
ved 25 års jubilæet i 1965 opgjordes 
antallet af  daglige afgange og ankom-
ster til 230, mens antallet af  daglige 
godsekspeditioner nu var oppe på ca. 
2000. 

Flytteplaner
Allerede i 1958 konstaterede man, at 
rutebilstationen ikke længere var stor 
nok. Pladsen var trang nede i rutebil-
stationens gård, og der var ikke mu-

lighed for udvidelse. Man drømte om 
at lave en overbygning, så rutebilerne 
kunne køre op i højde med læsseram-
pen. Det ville gøre det lettere at læsse 
den store godsmængde på rutebilerne, 
der nu havde fået store bagagerum. 
Nedenunder i gården kunne der så bli-
ve plads til en servicestation og parke-
ringsplads til 75 biler - også dengang 
var der mangel på parkeringspladser 
i midtbyen.

Nogle år senere forhandlede I/S Sil-
keborg Rutebilstation med byrådet om 
en flytning til den nyindrettede parke-
ringsplads på Søvej, »hvilket byrådet 
dog ikke kunne gå ind for, idet der så 
ville blive mangel på parkeringsplad-
ser i byens centrum.«

Rutebiler og 
rutebilstationer

 | Torvets østlige husrække 
med rutebilstationens 
finurlige bygning længst 
til højre. Rutebilerne 
havde holdeplads foran 
»B.T. Centralen«, hvor 
der var ventesal, kiosk og 
godsekspedition. Hele karréen 
blev revet ned i 1938 for at 
gøre plads til Østerport. 
Optaget ca. 1930.
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Og endelig ved 25 års jubilæet i 1965 
konstaterede Silkeborg Avis, at »Silke-
borgs rutebilstation er ikke moderne 
mere ... og der er ret fremskredne pla-
ner om flytte stationen … til et sted i 
umiddelbar nærhed af  Silkeborg ba-
negård.« Det blev dog ved planer og 
drømme en rum tid endnu.

Den rigtige placering
I de efterfølgende år blev pladsforhol-
dene stadig mere problematiske. Der 
var ingen mulighed for udvidelse i den 
trange gård. Og de snævre indkørsels-
forhold voldte stadig større problemer. 
Rutebilerne, der hele tiden blev højere, 
bredere og længere, havde efterhånden 
store vanskeligheder ved at komme 

gennem nedkørslen fra Torvet. Dertil 
kom udkørslen på den meget trafike-
rede Østergade.

I en artikel i august 1970 pegede 
Jysk Aktuelt på, at der nu var en 
chance for at løse problemerne og 

få en bedre placering, fordi »firmaet 
Paasch & Silkeborg (senere Pasilac) i 
løbet af  to år flytter virksomheden ud 
til Høje Kejlstrup. Så bliver de nuvæ-
rende bygninger med den tilhørende 
store grund på Jernbanevej ledig … 
Beliggenheden kan næppe blive bedre 
… dertil kommer, at der kan laves ud-
kørsel til både Jernbanevej, Lyngby-
gade og Valdemarsgade.« Heller ikke 
denne plan eller idé fik dog nogen 
gang på jord.

Snart stort kaos
I 1980 var man nået op på ca. 250 af-
gange og ankomster pr. dag - hver med 
omkring 50 passagerer. Så der var en 
livlig trafik af  både rutebiler og pas-
sagerer. I juni 1977 havde man taget 
en ny bybusterminal på Fredensgade 
i brug, men rutebilproblemet var sta-
dig uløst.

Den daglige leder af  rutebilstatio-
nen udtalte til Midtjyllands Avis, at 
»hvis vi ikke snart får stærkt forbedre-
de forhold på rutebilstationen … eller 
endnu bedre en helt ny tidssvarende 
station, så ender al rutebiltrafik i byen 
i kaos.«

I artiklen fra januar 1980 nævnes 
der flere eksempler på, at forholdene 
ikke kun var forældede, men ligefrem 
uacceptable. »De moderne rutebiler er 
så store og lange, at de ikke længere 
kan holde i de dertil indrettede båse ...« 
Desuden anførtes det, at det ofte var 
»noget af  et nervepirrende kunststyk-
ke og ofte en dyr affære at manøvrere 
sig gennem porten …«

Og om forholdene for passagererne 
lød det , at »siden 1970 har vi … for-

søgt at få lavet et afløb i bunden af  
trappen til ventesalen - forgæves. På 
dage med tø og sjap, står der vand i 
nedgangen, som de rejsende må vade 
igennem for at komme til ventesa-
len…« Og i samme åndedrag blev der 
peget på de dårlige toiletforhold, som 
jeg for nylig behandlede i en artikel.

Rutebiler og tog
I 1983 forelå der endelig realistiske 
planer. De gik ud på, at rutebilerne 
skulle flyttes til banegården, og det 
gamle posthus på Drewsensvej rives 
ned og reetableres på Kejlstrupvej i 
Alderslyst. Det tog nogle år at få fi-
nansiering, lokalplanarbejde o. lign. 
på plads. Men 2. juni 1986 kunne ru-
tebilstationen ved banegården indvies 
officielt. 

Det indledende arbejdet var gået i 
gang i foråret 1985 ved, at DSBs gamle 
pakhus vest for stationsbygningen 
blev revet ned. Her skulle indkørslen 
til rutebilstationen placeres - og så 
blev der samtidig plads til en forbed-
ring af  parkeringsforholdene. Et godt 
stykke vest for banegårdsbygningen 

blev der derefter opført et nyt pakhus.
Derefter fortsatte man med at for-

vandle banegårdens tidligere »perron 
1« til busgade, sådan at bus- og tog-
passagerer kunne foretage en let og 
hurtig omstigning. 

Posthuset rives ned 
På den anden side af  stationsbyg-
ningen blev der gjort plads til rute-
bilernes udkørsel på Drewsensvej. 
Det skete blandt ved, at det gamle 
posthus blev nedrevet, hvilket affødte 
store protester fra borgere i Silkeborg. 
Posthuset på Drewsensvej og begiven-
hederne omkring nedrivningen vender 
vi tilbage til i en kommende artikel. 

Nedrivningen skete dog også for, 
at Drewsensvej kunne gøres bredere, 
så den kunne klare den øgede trafik-
mængde, bl.a. i form af  de store ru-
tebiler. Og så gav den mulighed for 
at lave en tiltrængt cykelsti i begge 
retninger. 

Rutebiler og bybusser
Allerede ved indvielsen af  den nye ru-
tebilstation blev det påpeget, at flyt-
ningen til banegården skabte et andet 
problem. Der blev nu stor afstand mel-
lem rutebilerne og bybusterminalen 
på Fredensgade. Den problematik blev 
først løst, da man 15. december 2011 
flyttede bybusserne til banegården 
og samtidig etablerede et nyt centralt 
stoppested for bybusserne på Godt-
håbsvej. 
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 | Rutebilerne blev med tiden længere, højere og bredere. Der var problemer med at få drejet i tide og at køre ned til 
rutebilstationen, hvor der heller ikke længere plads nok i de gamle båse. Her er en rutebil på vej ned ad rampen 40 år 
efter indvielsen - i januar 1980. FOTO: MIDTJYLLANDS AVIS.

 | Nedgangen til 
rutebilstationen fra Torvet. Til 
højre ses »Avisens Kiosk«, der 
lukkede i november 1981. Det 
skete bl.a. som følge af den 
langvarige typografkonflikt 
samme forår, hvor der hverken 
udkom aviser eller ugeblade. 
Optaget 1940.  FOTO: JOH. JENSEN

 | Daværende borgmester 
Jørn Würtz (S) klipper det 
rød-hvide bånd over ved 
indvielsen af rutebilstationen i 
»Spor 1« på banegården 2. juni 
1986.  FOTO: MIDTJYLLANDS AVIS.

 | Rutebilerne opmarcheret i deres 
respektive båse på rutebilstationen i 
gården bag Østerport. Ca. 1955. 
FOTO: NIELS T. SØNDERGAARD.
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