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|| Torvet med byens mest trafikerede gade, p-pladser og kiosk til p-vagten. Ca. 1957.

Silkeborg var tæt på at få
en p-kælder under Torvet i 1956
En dyr garage i
Odense forhindrede
tilsyneladende, at
Silkeborg fik en
parkeringskælder på
Torvet allerede i 1956

AF PETER MOURITSEN

Arkivar, Silkeborg
Arkiv

LOKALHISTORIE For nylig kunne
Silkeborg Kommune fortælle, at man
skulle i gang med at flytte såkaldte
»bløde ledninger« på Torvet som optakt til den store udgravning, der er i
vente. Samtidig vil rygtet vide, at selveste Drewsen denne fredag har måttet forlade sin sokkel i samme anledning. Men det er ikke første gang, der
er fremskredne planer om at indrette
en parkeringskælder under byens torv.
Kommunens arkiv kan fortælle om et
stort projekt i midten af 1950’erne.
Omkring 1950 viste dispositions-

planen, at byen stod over for store
vanskeligheder med hensyn til trafik
og parkering.
En optælling havde vist, at byen
ganske vist havde tilstrækkeligt med
parkeringspladser, men ikke på Torvet. Her var kapaciteten på 75 p-pladser udnyttet fuldt ud, og alle prognoser
pegede på, at efterspørgslen ville stige.
I kommunens dispositionsplan fra
1951, der udstak retningslinjer og
forventninger for byens fremtidige
udvikling, blev underjordiske garager
nævnt som en mulig løsning.
Her forestillede man sig, at der ved
ombygning af ejendomme nær ved
Torvet kunne indrettes underjordiske
garager. Kommunen kunne så eventuelt betale et vederlag for, at garagen
blev stillet til rådighed for offentligheden.
På arkivet har vi dog hverken fundet billeder eller kommunale sager, der
tyder på, at den løsning faktisk blev
gennemført.

Remstrupgård
Parkering på Torvet fortsatte, som
forudsagt i dispositionsplanen, med
at være et problem. Særligt havde det
vist sig, at Søndergade gav vanskeligheder, da den var en af byens mest

trafikerede gader, samtidig med, at
det var en travl handelsgade, hvor
folk gerne ville parkere. Det gav naturligvis problemer. Parkeringsmulighederne på Torvet i 1950’erne bestod
af både betalings- og fripladser. Betalingspladserne var overvåget af en
parkeringsvagt, der også tog sig af
cykelparkeringen.
Torvets forskellige brugere havde
deres uenigheder om, hvordan man
skulle løse parkeringsproblemet. De
handlende mente ikke, det var smart
at opkræve en parkeringsafgift - da
det ville skræmme udenbys kunder og
turister bort.
Kommunen var dog af den opfattelse, at betalingsparkeringen var
forholdsvis populært blandt udenbys
gæster, da det sikrede at de faktisk
havde et sted at parkere - fordi de
gratis pladser altid var optaget af lokale - nogle mente de butiksansatte.
Samtidig betød den overvågede parkering, at bilisterne flere gange havde
fået erstatning for skader påført bilen
på den overvågede p-plads.
»Søndergade-udvalget«, der var en
interesseforening for forretninger og
grundejere i Søndergade, ønskede fri
parkering og mente, at problemet med
den manglende parkeringskapacitet

skulle løses ved at opføre et to-etagers
parkeringsanlæg i Remstrupgård - en
baggård mellem Christian 8.s Vej og
Søndergade. En plan, Silkeborg Kommune godt kunne se fordele ved. Den
store plan strandede dog ved det evindelige spørgsmål om hvem, der skulle
betale. De handlende i Søndergade
mente bestemt, at kommunen måtte
træde til, mens kommunen så det som
en oplagt opgave for det private initiativ. Bygningsinspektøren var dog åben
overfor, at kommunen kunne overveje
at gå ind i sagen af trafikmæssige og
æstetiske hensyn. Men byrådet var af
den opfattelse, at det ikke var en kommunal opgave at skaffe de handlendes
kunder parkeringspladser.

Parkeringskælder
I 1955 meldte sig endnu en løsning på
midtbyens store parkeringsproblem,
nemlig en parkeringskælder under
Torvet.
Et århusiansk entreprenørfirma,
ejet af en Arne Jensen, ville betale,
bygge og drive parkeringskældre i
danske byer, og i midten af 1950’erne
kom de også til Silkeborg. Konceptet
var enkelt - firmaet lejede Torvet,
byggede en stor p-kælder, som skulle
rumme parkeringspladser, som enten

kunne bruges af byens gæster eller
lejes som garager af byens beboere. I
tilknytning til p-anlægget skulle være
en benzintank, samt smøre- og vaskefaciliteter.
Silkeborg Kommune var ikke uinteresseret i tilbuddet. På plussiden
var alle enige om, at et sådant anlæg
kunne afhjælpe parkeringsproblematikken i mange år - samtidig ville byggeriet give arbejde til mange ufaglærte
i omkring 10 måneder.
I 1950’erne var det argument næsten
lige så vægtigt som det med parkeringspladserne.

Koldkrigspenge
Finansieringen af det store projekt
skulle dels ske ved udlejning af garager og p-pladser og salg af benzin. Firmaet betingede sig en lang
lejeperiode på op til 50 år. Men den
væsentligste del af pengene til byggeriet skulle komme fra Civilforsvaret.
I skyggen af Den Kolde Krig var der et
stort behov for beskyttelsesanlæg i de
danske byer. Og planen var at bygge
parkeringkælderen, så den i krigstid
kunne tjene som beskyttelsesrum for
byens borgere.
Man beregnede, at af en anslået pris
på 770.000 kr. ville Civilforsvaret be-
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|| Albani Torv i Odense
ca. 1957. Billedet giver et
godt indtryk af, hvordan
parkeringskælderen ville have
set ud på Torvet.
UDLÅNT AF ODENSE STADSARKIV.
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|| Udsigt over søhaverne mellem Søgade og Langsøen som de så ud frem til 1960, hvor biler indtog området.

tale de 470.000 kr. for opførelsen af 50
p-pladser/beskyttelsesanlæg til 1000
personer. I teorien ville parkeringsafgifterne så finansiere renterne af de
resterende 300.000 kr., mens benzinsalget ville generere overskuddet - og
ikke mindst afgifter heraf til kommunen. Alt i alt tegnede torveprojektet til
at blive en lovende investering.
Teknisk Udvalg tog til Odense for
at kigge på parkeringskælderen, som
samme firma var ved at bygge på Albani Torv.
Her herskede de samme forhold som
kunne findes på Torvet i Silkeborg,
nemlig stærk trafik og snæver plads.

Lokalt andelsselskab
Der blev stiftet et lokalt andelsselskab,
der skulle stå for byggeri og drift,
mens kommunen gik i gang med at
udarbejde en overenskomst mellem
byrådet og »Andelsselskabet Silkeborg underjordiske garageanlæg«
som beskrev de aftaler som samarbejdet skulle bygge på.
Det var vigtigt for kommunen, at
man ikke fik udgifter på projektet.
Men det var selvfølgelig også vigtigt,
at indretningen af Torvet blev hensigtsmæssig i forhold til den øvrige
brug af Torvet.

En af de ting, der var lidt uklarhed
om var, hvad der egentlig ville blive
synligt på Torvet. Skulle den omtalte
benzinstander stå over eller under
jorden?
Ifølge Silkeborg Avis ville et rækværk rundt om nedkørslen være det
eneste synlige, mens der på flere tegninger, kommunen arbejdede med,
både kunne ses en lille butik og et
tankanlæg.
Man skulle ikke tro det kunne gøre
den store forskel. Men faktisk udgjorde netop benzintanken en af de
anstødssten, som kommunens bygningsinspektør Knud Lisberg, lagde
mest vægt på i sin kommentar til
projektet.
Han havde bemærket, at ingeniøren ville have benzintanken under
jorden, mens arkitekten havde placeret den over jorden. Begge dele gav
anledning til kritik. Placerede man det
over jorden, kunne Lisberg minde om,
at man ganske få år forinden havde
fjernet en lignende benzinstander med
henvisning til, at den generede trafikken. Det nye anlæg ville ikke genere
mindre, mente han - da tankende biler
ville holde i vejen for andre biler, der
ønskede, at køre ned i anlægget eller
gennem byen.

En underjordisk løsning ville dog
ikke gøre det bedre, da bygningsinspektøren mente, det ville udgøre en
stor brandrisiko, og at man, som man
havde gjort i Aarhus, skulle forbyde
underjordiske tankstationer.
Tankstationen var dog ikke Lisbergs eneste kritikpunkt. Han påpegede, at kommunen tidligere havde
afvist flere erhvervsdrivende, der
havde ønsket at bruge Torvet til forretning med henvisning til at have
frihed til at råde over området. Hvis
man tog imod dette tilbud, ville man
binde sig til den eksisterende vejføring over Torvet. Betondækket ville
nemlig kun være dimensioneret til
tung trafik - som militærets tanks eller store blokvogne - netop der, hvor
vejen krydsede over parkeringskælderen på daværende tidspunkt. Skulle
man få brug for at flytte vejføringen,
ville man ikke kunne garantere den
tunge trafik.
Andre af kommunens kommentarer
bekymrede sig om, hvorvidt Torvets
erhvervsdrivende og ikke mindst turismen ville blive generet af byggeriet. Man forudså, at Hotel Dania ville
blive særlig generet, da fortovet her
delvist ville blive inddraget til biler
i byggeperioden. Til gengæld lovede

andelsselskabet at være færdige med
at bygge ud for Dania, til turistsæsonen begyndte i 1957.
Projektet bevægede sig dog, trods
indsigelser og problemer, gennem det
kommunale maskineri - og i sommeren 1956 kunne kommunen sende en
sidste opstilling af betingelser, som
andelsselskabet skulle underkaste sig.
Herefter ville man kunne gå i gang
samme efterår.

Bristede forudsætninger
De gyldne løfter viste sig dog ikke at
være holdbare. For eksempel var Civilforsvaret ikke klar til at betale helt
så meget til en p-kælder i Silkeborg
som først antaget. For det første mente
man ikke, at Silkeborg havde brug
for beskyttelsesrum til mere end 300
mennesker i midtbyen, desuden ville
man kun bekoste den merpris, som
forstærkningen af betonen over det
nødvendige areal, ville koste.
På den baggrund anslog man, at
støtten kun ville løbe op i 90.000 kr.
Eksemplet med de 470.000 kr. var
efter en model fra Aarhus, hvor man
øjensynligt havde haft held til at få
Civilforsvaret til at betale broderparten af anlægget. Men den gik ikke i
Silkeborg.

Efter man i juli sendte en skrivelse
med en række præciseringer og krav
til leje, åremål mm. hørte man aldrig
mere fra selskabet i Aarhus.
Sagsmappen om parkeringskælderen fra 1956 slutter med en udateret
avisnotits, som kort fortæller, at selskabet var i økonomiske vanskeligheder, formentlig på grund af udgifter
til p-kælderbyggeriet i Odense. Et projekt i Slagelse var gået i stå midtvejs
på grund af betalingsstandsning, og
planlagte projekter i Næstved og Holbæk kuldsejlede kort før start.
Silkeborg var slået hjem til start og
kunne fortsætte med de gamle planer
for at skaffe byen flere p-pladser ved
Torvet. En af planerne var inddragelsen af de såkaldte søhaver, der lå
langs Søgade, til parkering, hvilket
skete i 1960.
I den sammenhæng er det jo meget
passende, at den nye p-kælder på Torvet efter planen skal gøre det muligt
igen at skabe et grønt område mellem
Søgade og Langsøen.
I næste lokalhistoriske artikel, der
bringes om 14 dage, vender vi tilbage
til Silkeborgs skovrestauranter, og
bringer den sidste artikel i serien. Den
handler om Højborg og Bækkelund.

