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Engang var Bindslevs 
Plads markedsplads 
for levende dyr - 
nu bliver det en 
»markedsplads«  
for læring

AF LIS THAVLOV
Arkivleder,  
Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE I disse dage begyn-
der et nyt kapitel i Bindslevs Plads’ 
historie. Forrige mandag tog man det 
første spadestik, og i onsdags blev den 
første del af  spunsvæggen til »Cam-
pus Bindslev Plads« installeret. 

Det, der oprindeligt var byens mar-
kedsplads for handel med levende dyr, 
bliver med tiden til et nyt, kreativt læ-
ringsmiljø med tilhørende udearealer 
- en »markedsplads for læring«. 

Først anlægges en parkeringskæl-
der i to dæk og med plads til 174 biler. 
Ovenpå opføres der så i forlængelse 
af  biblioteket en to-etagers bygning 
på 1482 m2  med et grundareal på ca. 
1000 m2. 

Parkeringskælderen vil stå færdig 
i efteråret 2016, og campusbygningen 
skulle efter planen være klar til sko-
lestart 2017.

I denne og en efterfølgende artikel 
trækkes de historiske linjer op for det-
te markante byrum. Vi skal kort sagt 
se på nogle af  de særlige bygninger 
og funktioner, der gennem de sidste 
mere end 160 år har sat deres præg 
på dette sted.

Én af  forudsætningerne for, at 
Silkeborg blev anlagt i 1846, var 
kongemagtens ønske om at styrke 
mulighederne for handel i det midt-
jyske område. Bønderne skulle ikke 
længere køre til de fjerntliggende køb-
stæder for at afsætte deres produkter. 
De skulle kunne handle lokalt, og det 
skulle foregå på torvet i en kommende 
handelsplads. 

Markedsplads
Hensigten med Silkeborgs oprettelse 
synes til fulde at være opfyldt. På de 
første bykort optræder »Torvet« som 
omdrejningspunktet for byplanen. På 
et kort fra februar 1853 figurerer tillige 
en såkaldt »markedsplads« på byens 
sydlige kant. 

Man må derfor gå ud fra, at plad-
sen på Torvet var blevet for trang, og 
at man fra statens side gav tilladelse 
til at udvide den oprindelige byplan 
mod syd i forbindelse med en generel 
forøgelse af  det bebyggede areal. Der-
ved opstod den nye gade »Nygade« og 
syd for denne en stor parcel, der skulle 
fungere som markedsplads for handel 
med levende dyr.

Det får vi bekræftet i Elfride Fibi-
gers erindringer »Fra provinsen« om 
livet i byen omkring 1860, hvor hun 
fortæller, at i forbindelse med de fire 
markeder i marts, juni, september og 
oktober »var der bagved Nygade ud-
lagt et kvægtorv, hvor der kun hand-
ledes med heste, kvæg o.s.v.« 

Endvidere nævner birkedommer 
Drechsel i sin bog fra 1880, at der »har 
dannet sig en handel med kreaturer 
den første lørdag hver måned …  i 
mere end 20 år« - altså fra midten af  
1850’erne.

Oprindeligt strakte markedsplad-
sens areal sig fra Søndergade i øst, 
langs det, vi i dag stadig kalder Mar-

kedsgade, og helt ned til den nuvæ-
rende Hostrupsgade. Pladsen blev 
med tiden omkranset af  en ganske 
forskelligartet bebyggelse.

På nordsiden finder vi stadig en 
næsten oprindelig bebyggelse med 
en veldefineret byggelinie (både på 
Markedsgade og på Bindslevs Plads). 
Her var der allerede i 1853 afsat en 
række parceller, som strakte sig op til 
Nygade, og som blev bebygget i perio-
den 1880-1900. 

Syd for pladsen opførtes byens 
mølle i 1867 - længst mod øst i nu-
værende Møllegade og på nuværende 
Amaliegade etableredes i 1877 et lille 
uldspinderi, som med tiden udviklede 
sig til Commichau & Co.s fabrikker. 
Fra omkring 1890 begyndte hele dette 
sydlige område at blive bebygget. 

Bebyggelsen på pladsens sydlige 
kant blev med tiden ret diffus og er 
først i nyere tid blev bebygget langs 
en veldefineret byggelinie.

Siden markedspladsens etablering 
er dens areal langsomt blev inddraget 
til andre formål - primært i den østlige 
og vestlige ende.  

Skolebygninger
I 1859 fik nybyggerbyen endelig en 
skolebygning til sine mange børn. I 
1850 havde man måttet indrette skole 
i et lejet lokale på hovedgården (Mu-
seum Silkeborg). Nu fik kommunen 
opført en velindrettet bygning i den 
sydlige ende af  Søndergade - på den 
østlige del af  Markedspladsen.

I de efterfølgende årtier fortsatte 
børnetallet med at stige. Så det hele 
tiden var nødvendigt at inddrage et 
stadig større areal og opføre nye sko-
lebygninger. 

Skolens areal blev endeligt afgræn-
set, da kommunen i 1902 overlod til 
arkitekt Anton Rosen at opføre en 

såkaldt »pogeskole« (forskole), som 
allerede i 1908 blev suppleret med en 
tilbygning mod syd - det er den byg-
ning, der stadig ligger ud til Bindslevs 
Plads. På det tidspunkt dækkede sko-
learealet knap halvdelen af  Markeds-
pladsens oprindelige areal. 

Den smukke skolebygnings skrå 
placering blev dikteret af  den nye vej-
føring mellem den netop forlængede 
Tværgade og Amaliegade. Et gade-
forløb, der kom til at bryde med den 
planlagte bys oprindelige, retvinklede 
gadeforløb. 

Men det var en markant afslutning 
på skolekomplekset ud til Markeds-
pladsen, som har holdt til i dag. Det 
samlede bygningskompleks, hvor der 
op gennem 1900-tallet er blevet bygget 
om og bygget nyt i stor stil, rummer 
nu »Handelsskolen Silkeborg«.

Cirkus, tivoli og leg
Når der ikke blev afholdt marked på 
pladsen, blev den også benyttet til 
andre formål. Det var her omrejsende 
cirkusser eller tivolier fik anvist plads 
til at slå deres telte op. Så flokkedes 
sikkert både børn og voksne på plad-
sen for at opleve suset fra den store 
verden og more sig. Så sent som i 1934 
- lige før pladsen blev omdannet til fol-
kepark - er der et cirkus, der ansøger 
om og får tilladelse til at gennemføre 
deres forestilling. Derefter blev disse 
omrejsende folk henvist til plænerne 
bag Lunden.

Til hverdag brugte børnene plad-
sen - til leg og boldspil, ja til alt, hvad 
gader, gårdrum og haver ikke gav 
mulighed for. Også de voksne benyt-
tede pladsen til fritidsaktiviteter. Vi 
har beretninger om, at der blev spillet 
cricket, og at seminaristerne samledes 
her til fodbold.

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, 

at der i en planlagt by som Silkeborg 
ikke var afsat plads til et »frirum« for 
byens borgere. Torvet er som sådan 
den eneste åbne plads i den oprinde-
lige byplan. 

Når man ser bort fra Skoletorvet, 
sker det heller ikke, da bebyggelsen 
fra omkring 1880 gradvist rykker mod 
vest. Det skyldes måske nærheden til 
sø og skov - og at Lunden blev etable-
ret i samme periode. 

Bibliotek og badeanstalt
I efteråret 1917 fik kommunen et 
positivt svar på sin ansøgning til In-
denrigsministeriet om tilladelse til at 
bebygge den vestlige del af  Markeds-
pladsen. Man havde planer om at op-
føre et folkebibliotek og i tilknytning 
hertil en badeanstalt og et folkekøk-
ken. Der indgik også en brandstation 
og et museum i planerne. Det var til-
syneladende det, man på det tidspunkt 
havde brug for i den stadigt voksende 
købstad. 

Biblioteksbyggeriet kom i gang i 
løbet af  efteråret 1918, og da arbejds-
løsheden var alarmerende høj her i ver-
denskrigens sidste år, blev det udført 
som kommunalt nødhjælpsarbejde. 
Det betød, at hvis der var arbejde an-
detsteds, måtte byggeriet her vente. 

Trods alle genvordigheder kunne 
man 24. juni 1920 indvie den impo-
sante bygning, som faktisk er landets 
første biblioteksbygning, der er bygget 
til dette formål. 

Bygningen kom til at afgrænse Mar-
kedspladsen mod vest, men indgan-
gen til såvel bibliotek som badeanstalt 
skete fra Hostrupsgade. 

I stueetagen var der indrettet et 
moderne bibliotek med læsesale og 
bogudlån, mens der på første sal var 
en stor foredrags- og udstillingssal. 

Museets samlinger havde fået tildelt 

Fra Markedspladsen til »markedsplads« - 1

 | Her er det eneste foto i arkivets samling, hvor et marked er i 
gang på Markedspladsen. Det er nuværende Markedsgade, man 
ser i baggrunden til højre. Optaget 1917.  FOTO: GEORG LENNILD
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 | Mandskab og materiel opstillet foran brandstationen på »Brandvejen«. Optaget september 1945.

 | Skolekomplekset i den østlige ende af Markedspladsen. I forgrunden ses den 
gamle skolebygning. Bagved gymnastiksalen og i baggrunden Anton Rosens 
nybygning fra 1902. Optaget: 1910.  

 | Bibliotekskomplekset efter tilbygningen i 1957. Til højre anes det 
bunkeranlæg, som blev etableret under besættelsen

 | I onsdags blev den første af de smalle jernplader i spunsvæggen banket 
ned i jorden. Når man er nået hele vejen rundt, kan man begynde at fjerne 
»indmaden«, som for størstedelens vedkommende sikkert vil være sand. Den 
røde modvægt i bunden vejer 40 tons.

en beskeden plads på anden sal oppe 
under taget. Badeanstalten var deri-
mod placeret i kælderetagen med sine 
forskellige damp-, kar- og brusebade. 
Man havde altså udskudt byggeriet af  
en ny brandstation. 

Brandstation
Det gav ellers god mening, at man ar-
bejdede med planer for en ny og større 
brandstation. I 1894 var brandkorp-
sets sprøjtehus blevet flyttet til den 
østlige ende af  Markedspladsen - ud 
for skolen. Her blev stiger, vandvogne 
og sprøjter placeret i det nyopførte 
hus, men da skolen som nævnt blev 
udbygget i 1902 og 1908, måtte brand-
folkene vige pladsen. 

De og alt deres grej blev flyttet til en 
ombygget hestestald på den sydvest-
lige side af  Markedspladsen - nord for 
Elværket, som stod færdigt i 1910. 

Planerne om en nyopført brandsta-
tion i tilknytning til biblioteksbyg-
ningen figurerede igen i 1921, men 
kunne endeligt opgives, da man i 
1926 erstattede hestestalden med et 
egentlig sprøjtehus. I 1949 blev dette 
suppleret med en garagebygning lidt 
længere nede ad gaden. Denne blev 
senere benyttet til garage for biblio-
tekets bogbusser. 

Selvom der flere gange siden var 
planer om at bygge en ny og større 
brandstation, var det først i 1972, 
at brandvæsenet kunne flytte fra 
»Brandvejen« til en moderne station 
på Bredhøjvej. 

Bygningskomplekset blev revet 
ned i 2007 (bogbusgaragen) og i 2009 
(sprøjtehuset) for at give plads til Den 
Kreative Skole og parkeringspladser. 
Og da Medborgerhuset på hjørnet ved 
Amaliegade i 2010 kunne slå dørene 
op i en ny bygning, begyndte man 
at kunne fornemme, at Bindslevs  

Plads var ved at udvikle sig til et kul-
turens epicenter i Silkeborg.

Administrationsbygning 
Vi skal tilbage til begyndelsen af  
1921, hvor byrådet igen fik en mini-
steriel godkendelse til at opføre en 
bygning på Markedspladsens areal. 
Denne gang var det en kommunal 
administrationsbygning, som skulle 
opføres vinkelret på biblioteksbygnin-
gens nordlige gavl. 

Her skulle der efter planen indrettes 
kontorer til forsørgelsesinspektøren, 
arbejdsanvisningen og stadsingeniø-
ren. Det indgik også i overvejelserne, 
om man skulle placere et helt nyt råd-
hus på dette areal. 

I sidste ende blev det dog til, at man, 
efter at politi- og retsmyndighederne 
i 1921 var flyttet til den nyopførte po-
litistation (på nuværende Christian 
8.s Vej), renoverede og udvidede det 
gamle rådhus på Torvet og her sam-
lede en stor del af  den kommunale 
administration. Man nøjedes derfor 
med at opføre en kontorbygning til 
kommunens »sociale« kontorer. 

På bagsiden af  denne bygning op-
førtes en trappeopgang, som førte til 
lokalerne på første sal. Denne blev i 
1934 forhøjet og forsynet med det spir, 
der stadig er et markant vartegn på 
bibliotekets bygningskompleks. 

I 1934 var man nødsaget til at for-
længe socialkontorets bygning langs 

»Markedsgade«, som den stadig hed 
på det tidspunkt. Det skyldtes den 
omfattende socialreform, som K. K. 
Steincke fik gennemført i 1933, og som 
stillede store krav til kommunerne 
om bl.a. arbejdsanvisning, arbejds-
løshedsforsikring og offentlig forsorg. 

Børnebibliotek og udvidelser 
Biblioteket fik efter alt at dømme rå-
deret over førstesalen i hele den lange 
bygning. Her blev der, tættest på bib-
lioteket, plads til et tiltrængt bogma-
gasin, men mere vigtigt - oven på den 
nye tilbygning blev der indrettet et 
moderne børnebibliotek, som kunne 
slå dørene op 4. oktober 1935. 

Denne Aladdins hule for byens børn 
havde meget stor søgning, så i 1957 
tog man magasinet i brug til børne-
læsesal. Og i 1975 rykkede man ned til 
den nuværende placering i stueetagen 
- og fik dermed væsentlig mere plads.

Voksenbibliotekets areal blev udvi-
det i 1957 med en stor tilbygning langs 
med Brandvejen. Og igen i 1978 blev 
arealet forøget betragteligt med en 
fløj, der strakte sig et godt stykke ud 
i anlægget på Bindslevs Plads. 

Hovedindgangen blev flyttet fra Ho-
strupsgade til Brandvejen - den gamle 
fløj mod Hostrupsgade blev derefter 
benyttet til kontorer for administra-
tionen (det er dog siden lavet om igen). 

Dermed var de tre gamle bygninger 
og den ny blevet til ét samlet, moderne 
bibliotek. Som sidste skud på stam-
men fik Silkeborg Arkiv i 1992 nye 
lokaler i forlængelse af  bibliotekets 
bygning ud mod Bindslevs Plads. 

Med den sidst store biblioteksudvi-
delse var halvdelen af  den resterende 
del af   den gamle markedsplads’ areal 
bebygget. 

I næste artikel ser vi nærmere på 
omdannelsen af  Markedspladsen til 
folkepark og legeplads i 1935 - og den 
senere udvikling, hvor pladsen i stort 
omfang bliver omdannet til parke-
ringsplads. 

Da denne artikel først bliver bragt 
efter jul, vil jeg her benytte lejligheden 
til at ønske alle læsere af  disse artikler 
og arkivets mange brugere en rigtig 
glædelig jul.

Det var 
DENGANG

SILKEBORG 
ARKIV
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Silkeborg
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