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Posthus i vejen for
rutebiler og trafik
Byrådet traf omdiskuteret beslutning i
midten af 1980’erne

AF LIS THAVLOV

arkivleder, Silkeborg
Arkiv

LOKALHISTORIE Vi tager i dag tråden
op fra sidste uge og ser nærmere på
den omstridte nedrivning af det gamle
posthus på Drewsensvej.
Postvæsenets flytning af alle sine
funktioner til Kejlstrupvej i Alderslyst
blev gennemført i efteråret 1985, og da
der 11. januar 1986 åbnede en »postfilial« i den gamle toldbygning på Drewsensvej, kunne nedbrydningsfirmaet
påbegynde sit arbejde.
Først klarede man bagbygningerne,
og i løbet af marts måned var også
hovedbygningen ud mod gaden revet
ned.
Hermed var der sat effektivt punktum for de mange protester mod nedrivningen af bygningen.

»Bevar posthuset«
Der var dog enkelte, der ikke gav op
så let. I midten af februar, hvor hovedbygningen endnu stod næsten intakt,
blev der hængt bannere op på facaden
med teksten »Bevar posthuset«.
I et læserbrev opfordredes silkeborgenserne desuden til at »være med til
at forhindre nedbrydningen med de
midler, der måtte være nødvendige«.
Den opfordring var der nu ingen,
der fulgte. Løbet var kørt. Byrådets
beslutning fra 28. maj 1984 var hermed blevet ført ud i livet.

Komplekse problemer
Planerne om nedrivning af posthuset
som følge af en påtænkt udvidelse
af Drewsensvej havde været kendt
siden begyndelsen af 1970’erne. Men
nedrivningen af posthuset handlede
ikke kun om en planlagt kommunal
gadeudvidelse.
Den indgik i et par andre komplekse
problemer, som de involverede parter
- Post- og Telegrafvæsenet, Statsbanerne og Silkeborg Kommune - helst
skulle finde en samlet løsning på.
Det drejede sig dels om de helt
uoverskuelige pladsproblemer på
det gamle posthus, dels om den forældede og alt for lille rutebilstation
ved Torvet, der i den grad behøvede
en erstatning, der helst skulle ligge i
forbindelse med banegården.

Planer revideres
Første gang der blev fremlagt konkrete planer for en samlet løsning af
problemerne var i 1976.
De tre instanser havde i fællesskab

fået udarbejdet et projekt, som gik
så vidt som til at foreslå opførelse
af både en ny stationsbygning og et
nyt posthus, og desuden udbygning
af Drewsensvej til en fire-sporet gennemfærdselsvej med midterrabat.
Disse planer blev dog udskudt, fordi
kommunen ikke havde råd til at gennemføre dem.
I 1981 blev sagen taget op igen. En
teknikergruppe fik til opgave at udarbejde et nyt forslag, idet man som udgangspunkt konstaterede, at forslaget
fra 1976 var for ambitiøst.
Året efter fremlagde de en foreløbigt rapport vedr. etablering af en
trafikterminal, hvor enhver tanke om
at nedrive banegården var skrinlagt.
Det samme var planerne om udvidelse
Drewsensvej i den nævnte skala.

Planer præsenteres
Arbejdsgruppens endelige planer
blev præsenteret i Midtjyllands Avis
7. juli 1983, hvor de fik en grundig
behandling. Avisen gik lige til sagen
ved at pege på, at hvis forslaget blev
gennemført, ville der ske »omfattende ændringer i det indre Silkeborg,
når rutebilerne skal flytte fra Østerport til banegården, og hovedpostkontoret skal flytte fra Drewsensvej
til Alderslyst. Det vil blandt andet
medføre, at det gamle posthus ... og
den hidtidige godsbanebygning (fra
1871) må rives ned, og at der nedlægges et spor … og etableres en ny vej
syd for stationsbygningen (den senere
busgade).«
Det blev påpeget, at forslaget på dette tidspunkt var godkendt af P. og T.,
DSB og kommunens tekniske udvalg.
Det havde dog ikke været forelagt
byrådet. Formanden for Teknisk Udvalg, Karl Pedersen, ville gerne »have
lidt mere fast grund under fødderne«
først. Desuden manglede det måske
allervigtigste - »pengene til opgavens
løsning«.
Der kom på dette tidspunkt ingen
reaktioner på planforslaget i form af
læserbreve eller lignende i avisen. Det
var også højsommer og noget af det,
der optog folk i hedebølgen var bl.a.
det politiske indhold i »Fredtræf 83«,
som netop blev afviklet.

I byrådet
Alt synes at være faldet på plads i
løbet af efteråret. 13. februar 1984
kunne de endelige forslag til de lokalplaner blive behandlet af byrådet.
Efter en langvarig debat kunne de
tilstedeværende 18 byrådsmedlemmer
opnå enighed om, at der skulle etableres en ny rutebilstation i forbindelse
med banegården.
Men et mindretal på fire byrådsmedlemmer - tre SF’ere og det radikale medlem - kunne ikke se, at det var
nødvendigt at rive det gamle posthus
ned for at opnå den rigtige løsning.
De pågældende lokalplaner blev derefter, som planloven foreskrev det, lagt
offentligt frem i tre måneder. Så kunne
borgere, foreninger eller andre komme

med indsigelser eller ændringsforslag
før den endelige behandling og eventuelle vedtagelse.

På ruller
Spørgsmålet om posthusets nedrivning blev derefter byens store samtaleemne.
Ikke - som man ville forvente det, set
med nutidens briller - i form af masser af læserbreve i Midtjyllands Avis.
Men det blev helt sikkert diskuteret
alle de steder, hvor silkeborgenserne
samledes.
Det blev også debatteret på Handelsstandsforeningens generalforsamling
22. marts, hvor foreningens formand,
Niels T. Søndergaard udtalte: »Vi kan
godt tiltræde udflytningen af postkontoret … idet vi forventer, at der også
opretholdes et postkontor i den sydlige bydel. Og det er også nødvendigt
at gøre Drewsensvej bredere. Men en
nedrivning af den gamle posthusbygning vil vi beklage.«
Der blev på mødet fremsat et forslag, der gik ud på at flytte posthuset
på ruller i stedet for at rive det ned. Det
blev dagen efter omtalt i avisen, som
straks gik i gang med at undersøge
om denne idé overhovedet var mulig
at gennemføre.

Banal opgave
En lille uges tid senere udtalte kommunens bygningsinspektør, Knud
Lisberg i avisen: »Det er en ganske banal opgave at flytte Silkeborgs gamle
posthus ved Drewsensvej på ruller.«
Han kunne endog henvise til, at det
uden problemer var lykkedes at flytte
en boligblok med 24 lejligheder i 1957.
Avisen fulgte op på dette forslag
og 24. april udtalte formanden for
Teknisk Udvalg, Karl Pedersen (V),
at forvaltningen allerede var »i gang
med at undersøge mulighederne for
at flytte posthuset«, da forslaget blev
fremsat i marts.
Han understregede dog, at det jo
skulle afklares, om der var plads til
bygningen et andet sted inden for lokalområdet, og at det »ikke må glemmes ... at et meget vigtigt formål med
ændringerne er at få flyttet rutebilstationen … De planer må der ikke blive
stukket en kæp i hjulet for.«

Underskriftsindsamling
Sideløbende med avisens dækning af
sagen blev der taget et bredt folkeligt
initiativ til indsamling af underskrifter mod nedrivningen.
En af initiativtagerne, Jill Rosenberg, der repræsenterede SF i byrådet,
udtalte til avisen, at det ikke var »en
SF-aktion ... vi har fået fremstillet et
større antal ark med plads til underskrifter, og de ligger fremme i forretninger, på bibliotekerne og flere andre
steder.«
Næsten 1000 borgere valgte på denne måde at opfordre byrådet til at finde
en alternativ løsning, så rutebilstationen blev flyttet til stationen, uden at
posthuset blev revet ned.

|| Drewsensvej set mod
øst med posthuset helt i
baggrunden og banegården til
højre. Ca. 1970.

Fra arkitektside blev der også indsendt en indsigelse til lokalplanen. Heri

hed det blandt andet, at man ønskede
at »henlede byrådets opmærksomhed
wpå posthusets arkitektoniske og historiske værdier samt de konsekvenser for bybilledet en eventuel nedrivning vil foranledige … Forløbet langs
Drewsensvej med pakhus, banegård
og posthus er et væsentligt historisk
element i bybilledet, hvor posthusets
proportioner har stor betydning for
gaderummet.«

Ekspresbehandling
Den fastsatte frist for indsigelser var
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|| 27. januar 1986 er de
store maskiner godt i
gang med nedbrydningen
bagbygningerne til det
gamle posthus.
FOTO: LEIF TYCHSEN.
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Det var

DENGANG

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

|| Hovedbygningen
ud mod gaden lige før
nedbrydningsfirmaet
går i gang med
nedrivningen. Bemærk
banneret med »Bevar
posthuset«.
FOTO: LEIF TYCHSEN.

|| Drewsensvej set mod vest. Til
venstre ses banegårdens pakhus, der
ligesom banegårdsbygningen var
opført i 1871. Den blev som en af de
første bygninger revet ned i april 1985.
Jernbanesporet er fra den nedlagte
Kjellerupbane. Ca. 1970.

22. april. Lokalplanen kom derefter
med avisens ord i »ekspresbehandling
i teknisk udvalg, miljø- og planlægningsudvalget samt på et fællesmøde
mellem de to udvalg og økonomiudvalg.« Det forlød, at det endog allerede
var »fastlagt, hvor murbrokkerne fra
posthuset skal placeres.«
Det var tilsyneladende økonomiudvalget, der ønskede en hurtig afgørelse.
Ved behandlingen i de andre udvalg
var der faktisk flertal for, at sagen
skulle udsættes. I avisen anføres det,

at flertallet indstillede, at »der forinden endelig stillingtagen foretages en
revurdering af alternative muligheder…«
Så det var mindretallene, der ønskede en hurtig vedtagelse af lokalplanen. Flertallet mente, at man burde
afvente en kommende behandling af
en større centerplan for Silkeborg
midtby i oktober samme år.
Forslaget om at sætte posthuset på
ruller og flytte det nogle meter var i
den proces lagt i skrivebordsskuffen.
Der var blevet lavet overslag over om-

kostningerne, og de var alt for høje,
mente man.
Derefter kom afgørelsens time med
den endelige behandling i byrådet 28.
maj.
»Eftertiden og byens borgere skal
nok vide at dømme os for de beslutninger, vi tager. Så lad os da tage os tid
til grundigt at behandle de indsigelser
og forslag, der er kommet. Vi har jo tid
nok.« Sådan lød opfordringen fra formanden for miljø- og byplanudvalget,
Jørn Würtz, da han indledte den timelange debat i byrådet om lokalplanen.

Han og andre byrådsmedlemmer
mente, at der var kommet flere alternative muligheder frem i indsigelsesperioden, og at man skulle lade teknikerne se på dem en ekstra gang.
Men da det kom til stykket, frygtede
flertallet i byrådet ikke, at borgerne
og eftertiden ville rette bebrejdelser
mod dem. De fandt, at alle problemer
var blevet endevendt og at det var en
god løsning, der forelå. De gav derfor
lokalplanen den endelige godkendelse
og den var dermed vedtaget.
Det var altså ikke et enigt byråd, der

tog beslutningen. Elleve byrådsmedlemmer stemte for - tre medlemmer
var ikke til stede. Mens syv medlemmer ønskede lokalplanen taget op til
nye overvejelser. Det var tre SF’ere
samt fire socialdemokrater.
To år og tre dage efter byrådsbeslutningen og kun omkring et halvt
år efter posthusets nedrivning blev
den ny rutebilstation taget i brug. I
mellemtiden var Jørn Würtz blevet
borgmester, og det faldt derfor i hans
lod at klippe snoren over ved den officielle indvielse.

