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Fra Markedspladsen
til »markedsplads« - 2
Historien om
dengang, da
Markedspladsen
blev omdannet til
bypark og legeplads Bindslevs Plads

AF LIS THAVLOV

arkivleder,
Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE »Angående Bindslevs Plads ... var jeg allerede i 193132 inde på, at den daværende grimme
offentlige markedsplads måtte bort …
Men min tanke om at skabe det smukke anlæg og børnelegepladsen samt
parkeringspladsen vandt ikke gehør.«
Ordene er borgmester Rasmus Bindslevs og indgår i et interview, som Social-Demokraten bragte, da han i 1941
trak sig efter 12 år som byens borgmester. Rasmus Bindslev skal absolut
have æren for, at man i 1935 fik skabt
en fin bypark med legeplads, men vi
skal spole tiden lidt tilbage for at finde
tidspunktet for idéens opståen.
I slutningen af 1890’erne blev der
overalt i landet arbejdet på at få etableret legepladser til leg og boldspil for
børn og unge. Heller ikke i Silkeborg
fandtes der et sådant frirum, men i
maj 1897 blev Silkeborg Legepladsforening stiftet. Den havde til formål
at arbejde for at få overladt byens
markedsplads til legeplads, men initiativtagerne drømte også om at få
en »tidssvarende sportsplads for alle
venner af sund motion.«
De mente, at den store, åbne og godt
beliggende plads »gør et utiltalende
indtryk, således som den nu henligger.
Den er kun til nytte en meget ringe
del af året«, derfor burde den indrettes, så den kunne bruges »til ordnede,
sunde og nyttige lege med munterhed
og sundhed til følge.«
På trods af, at bestyrelsen havde
flere prominente medlemmer - heri
blandt de to lokale skolefolk, Theodora Lang og P.J.M. Vinther - lykkedes det ikke uden videre at få byrådet
med på idéen.
Man så dog igennem fingre med,
at foreningen i september 1897 be-

gyndte at tilbyde byens børn »gratis
vejledning i lege« - efter at den først
havde skaffet »sig både redskaber og
lærerkræfter.« Der var ikke tale om en
egentlig legeplads. Alle legeredskaber
og andet udstyr måtte fjernes efter benyttelsen, fordi byrådet mente, at man
ikke kunne tillade, »at en større del
af pladsen afspærres til gunst for én
forening.« Men nu var det første skridt
taget og med tiden fik foreningen stillet andre arealer til rådighed. Det er
dog en helt anden historie, som vi kan
dykke ned i ved en senere lejlighed.

Lindetræer
I 1902 fremsatte en læser af Silkeborg
Folkeblad atter idéen om at udvikle
Markedspladsen »til en åben plads
midt i byen, et slags parkanlæg med
lege- og boldplads for mindre børn.«
Heller ikke denne gang førte det dog
til ændringer af forholdene på Markedspladsen.
I løbet af 1920’erne blev der plantet
lindetræer langs kanten af pladsen sikkert til stor glæde for beboerne,
som året rundt og i alt slags vejr måtte
se på denne golde grusbelagte plads.
Men vi skal helt frem til 1935, før det
endelig lykkedes at skabe et byrum
med legeplads og bypark, der hvor vi
i dag finder »Bindslevs Plads«.

Planer om en bypark
Allerede i november 1930 finder vi i de
kommunale sager de første tegn på, at
man var begyndt at arbejde med planer om en bypark på markedspladsarealet, idet arkitekterne Bendixen
og Klein »fremsender forslag til en
svømmehal, museum, kontorbygning
m.v. på Markedspladsen.« Man tænkte
altså stort og havde flere ønsker om
faciliteter, der kunne placeres på dette
velbeliggende areal.
Hvad dette »m.v.« dækkede over,
fremgår af et skitseprojekt, som er
dateret 21. april 1931. Her kan vi på
den østlige del af arealet se noget, der
ligner en bypark med beplantning og
gangstier udført i diagonale mønstre.

Beskæftigelsesprojekt
Det endelige projekt kom rent bygningsmæssigt til kun at indeholde
udvidelse af den kommunale administrationsbygning. Museum og svømmehal var gledet ud - og blev siden
aldrig foreslået placeret her i området.
Til gengæld blev der arbejdet videre

med tanken om en bypark. Et sådant
projekt kunne nemlig være med til at
afhjælpe et helt andet problem.
Overalt i landet herskede der stor
arbejdsløshed i første halvdel af
1930’erne - også i Silkeborg. Kommunen forsøgte på alle mulige måder at hjælpe på beskæftigelsen ved
at igangsætte forskellige arbejder til
fælles bedste.
I et interview i Jyllandsposten i
december 1934 udtalte borgmester
Rasmus Bindslev: »Så har vi med arbejdsløsheden for øje også planer om
nogle andre arbejder, f. eks. skal den
gamle markedsplads omdannes til legeplads for børn.« Så fik man slået to
fluer med et smæk.

Dyrene flyttes
Der var et andet stort problem ved planen om at omdanne Markedspladsen
til bypark. Først skulle handelen med
levende dyr - markedspladsens egentlige funktion - flyttes til et andet sted
i byen. Men her kom der hjælp fra en
lidt uventet kant.
»En mund- og klovsygeperiode blev
hjælpen, idet mit forslag til landboforeningen om at finde en anden plads,
der kunne afspærres, blev accepteret.
Vi fandt pladsen ved Forsamlingsbygningen (i sommeren 1933), og så gik
Staten med til at sælge byen Markedspladsen …« er i det nævnte interview
borgmesterens forklaring på, at det i
sidste ende lykkedes at få projektet
vedtaget. (Etableringen af »Samlestalden« på Vestergade i november 1933
har vi tidligere behandlet i artikler
bragt i Midtjyllands Avis: 30.5.2014
og 20.6.2015. De er tilgængelige på
arkivets hjemmeside).

Ude med tiggerposen
Borgmesteren havde tilsyneladende
svært ved at vinde gehør for sin idé
i byrådet. For som han forklarer, så
var man »bange for udgiften. Det var
borgerne dog ikke, for det lykkedes
mig med tiggerposen på nakken at
skaffe 11.000 kr.«
Og det med »tiggerposen« er helt
rigtigt. I den kommunale sag om etableringen af parkanlægget findes en
skrivelse fra september 1933, som formodentlig har været fremlagt forskellige steder i byen. Heri opfordres byens
borgere til at yde økonomisk støtte »til
den foreliggende plans realisation«.
Til slut nævnes det, at bidrag kunne
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|| Vue ud over Bindslevs
Plads. I midten af billedet ses
den nyanlagte legeplads og
byparken, og i baggrunden
biblioteksbygningen. Optaget
ca. 1935

indbetales på kommunekontoret inden
1. december - hvilket var før forslaget
overhovedet kom til behandling i byrådet. Det skete først 18. december
1933, hvor det dog blev vedtaget med
11 stemmer for og 1 imod.
En beslutning var dog ikke nok.
Der manglede stadig konkrete planer
og overslag over, hvad projektet ville
koste.

»En betydelig sum«
Næste gang, sagen blev behandlet af
byrådet, var 22. oktober 1934 - altså
ti måneder senere. Her forelagdes en
»tegning og beskrivelse til Markedspladsens omdannelse, hvorefter der
indrettes offentlig have, parkeringsplads til 38 biler samt legeplads med
soppebassin« - til en samlet pris af ca.
20.000 kr.
Planen gav anledning til en livlig
debat og en vis modstand, fordi »regnskabet for 1933-34 slutter med et stort
underskud.«
Men her kom det indsamlede beløb
ind som et vægtigt argument: »Der er
jo også indsamlet en betydelig sum ad
privat vej«, som et af medlemmerne
bemærkede. Hvilket sikkert frydede
borgmesteren at høre. Han fik nemlig
sit forslag igennem med et overvæl-

dende flertal - igen.
Vi kan derefter følge etableringen
af anlægget i avisernes spalter. Allerede 2. januar 1935 konstaterer SocialDemokraten, at planeringsarbejdet
næsten er »tilendebragt, og man er
allerede i færd med at anbringe kantsten til fortov og gade langs pladsens
sydlige side …«
11. april lægger Silkeborg Avis vejen forbi. Her får vi at vide, at arbejdet
nærmer sig sin fuldendelse, og »at den
forsænkede græsplæne, der om vinteren skal kunne omdannes til kunstig
skøjtebane, er klar til at blive tilsået.«
Social-Demokraten konstaterer 20.
maj, at nu er græsset »begyndt at vise
sig over jordbunden … Senere vil der
blive anbragt pyntelige bænke rundt
i det lille anlæg. Den midterste del af
pladsen skal være legeplads for børn.
Der er her lavet både cementerede
sandkasser og soppedam, og pladsen
er belagt med fine småsten (sådant legepladsudstyr var næppe gået i dag).
… Endelig skal vi nævne at inde ved
pladsen er opført to små huse, det ene
med toiletrum, og i det andet kan børnene søge skjul, hvis de under ophold i
anlægget overraskes af en regnbyge.«
8. juni besøger Silkeborg Avis
borgmesteren, som slutter af med at
fortælle om parkeringspladsen i den
østlige ende af hele anlægget: »Den
vil kunne rumme 31 privatvogne og
7-8 rutebiler.« Han tilføjer »og da der
ofte har lydt klager over, at parkeringsforholdene her i byen ikke er så gode
som ønskeligt, navnlig på søndage
i højsæsonen, venter man, at denne
plads, der ligger forholdsvis centralt,
vil blive meget benyttet.« Det ser ud
til, at parkeringspladser har været et
stedsevarende problem i Silkeborg.
Maj-artiklen i Social-Demokraten
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|| Legepladsen på Bindslevs Plads med det soppebassin, som blev anlagt i 1935.
Optaget ca. 1975.

|| Luftfoto af Hostupsgade og Bindslevs Plads med Silkeborg Bibliotek i
forgrunden. Og anlægget med beskyttelsesrum og legeplads. Optaget ca. 1950.

|| Den nyanlagte legeplads på Bindslevs Plads med »opsynsmanden« eller legetanten Birthe Ålbæk siddende på bænken.
Legepladsens oprindelige areal skrumpede noget ind og blev flyttet, da Silkeborg Bibliotek blev udbygget i 1978. Optaget
22. oktober 1979.

afsluttes med en opfordring til, at
pladsen snart får et ordentligt navn.
Og med »Skal den hedde H. C. Andersens Plads?« lægges der op til debat.
I en efterfølgende artikel i Silkeborg
Avis kommer der forslag om »Fibigersplads« efter Silkeborgs berømte
bysbarn, kræftforskeren Andreas
Fibiger, der modtog Nobelprisen for
sin forskning i 1927. Mens lokalhistorikeren Otto Bisgaard, der på dette
tidspunkt var ved at lægge sidste hånd

på sin bog »Fra Silkeborgs nybyggertid«, som netop fokuserer på H.C. Andersens besøg hos familien Drewsen
i 1850’erne, foreslår »H. C. Andersens
Plads«.
Ingen af forslagene vandt dog
gehør. Gaden fra Søndergade til Hostrupsgade fortsatte med at hedde
»Markedsgade« - og hele området
»Markedspladsen«.
I 1937 tog beboerne langs parken
imidlertid sagen i egen hånd. De ind-

sendte en ansøgning til byrådet, som
de høfligst bad om at forandre navnet
»til fremtidig at være Bindslevsplads«
– og sådan blev det.
Ved behandlingen i byrådet slog
den beskedne borgmester sig godt nok
lidt i tøjret. »Dette her er jo vist lidt
udenfor de sædvanlige regler, at man
opkalder en gade eller plads efter en
mand, der … endnu sidder i byrådet.
Måske kunne afgørelsen udsættes.«
Men det kunne den ikke. Et enigt by-

råd tiltrådte forslaget, fordi »ingen har
gjort sig mere fortjent til at give pladsen navn end borgmesteren«.
Vi skal lige til sidst kort ridse op,
hvad der senere skete med den fine
bypark, som faktisk ikke fik lov til
at ligge uberørt ret lang tid. Den blev
nemlig i nogen grad skæmmet af krigens nødvendighed, da der midt i anlægget i allerede 1943-44 blev etableret
to beskyttelsesrum med tre i kupler i
hver og plads til i alt 300 mennesker.
Disse fortsatte med at være klar til
brug i de følgende årtier af den kolde
krig, men kom til at ligge i vejen for
udvidelsen af biblioteket i 1978. De
blev derfor erstattet af et mere tidssvarende sikringsrum i den nye bygnings kælder.
Da Silkeborg Arkiv i 1982 fik overdraget Papirfabrikkens arkiv, blev dette rum taget i anvendelse til magasin.
Og det indgår i dag stadig i arkivets
magasinbestand.

P-pladser kontra legeplads?
Parkeringspladser indgik som omtalt
allerede i de første planer for Bindslevs
Plads. Og i nyere tid har det konstante
behov for parkeringspladser gjort et
stadig større indhug på pladsen. I februar 1967 blev der således etableret
40 nye p-pladser ved, at man inddrog
et stykke af biblioteksparken.
Bibliotekets udbygning i 1978 betød, at legepladsen blev flyttet og indrettet med helt nyt inventar. Dermed
forsvandt det gamle soppebassin.
I 1994-95 blev muren, der før markerede overgangen mellem legeplads

og den oprindelige parkeringsplads,
og den gamle toiletbygning nedrevet
og erstattet af en bøgehæk.
Og efter Medborgerhusets ibrugtagning i foråret 2010 forsvandt legepladsen helt for at give plads til flere
parkeringspladser.

Rasmus Bindslev?
Den typografuddannede Rasmus
Bindslev var valgt ind i byrådet for
Socialdemokratiet og nåede at være
medlem i 20 år - heraf 12 år som
borgmester. I denne periode stod han
i spidsen for vigtige byudviklingsprojekter såsom Østergade- og Østerportprojektet samt kvarteret på Kobskovarealet i Sydbyen.
Han synes at have været meget afholdt. I en nekrolog i Silkeborg Avis,
23. juni 1951, lyder det: »Han var
højt skattet, også af sine politiske
modstandere, som satte pris på hans
redelighed og flid.« Og sagen om Markedspladsen må siges at vise, at han
også var en dreven politiker.
På to års-dagen for Rasmus Bindslevs død rejstes en mindesten på
pladsen, der bærer hans navn. Den
står endnu ved bibliotekets sydøstlige gavl.
Der er med andre ord god grund til
at give plads til mindestenen - også i
»Campus Bindslevs Plads«. Så kan vi
fortsat fortælle historien om pladsen
og manden ved et håndgribeligt minde
i byrummet.
Del 1 i miniserien blev bragt
i Avisen 18. december 2015

