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Silkeborg Byråd tog 
flere beslutninger 
om etableringen af 
gågaderne i 1972  
og 1973

AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg 
Arkiv

SILKEBORG Vi fortsætter her beret-
ningen om gågadernes etablering. Vi 
sluttede sidst med den stort anlagte 
indvielse af  gågaderne i december 
1971 og byrådets beslutning om at 
gøre ordningen for Søndergade per-
manent, mens resten af  gågadenettet 
endnu et stykke tid blev betragtet som 
en forsøgsordning. 

Med asfalt og kantsten
Det var et ønske fra starten, at der 
engang med tiden skulle »være flise-
belægning over det hele«, men som 
formanden for Teknisk Udvalg, Karl 
Pedersen, tilføjede på et møde i be-
gyndelsen af  november 1971, var der 
»ikke penge i kassen i øjeblikket« til 
den slags. 

Så til at begynde med lukkede 
man bare af  for trafik i gaderne og 
bibeholdt fortove, kantsten og de as-
falterede kørebaner. På Torvet, hvor 
det kun var den del, »der ligger Råd-
huset nærmest«, der blev forbeholdt 
gående, klarede man adskillelsen af  
de to zoner ved opsætning af  en række 
plantekasser.

Det stod dog hurtigt klart, at det 
ikke var nok blot at udelukke bilerne. 
Gadernes profil og belysning skulle 
ændres, hvis der skulle skabes et at-
traktivt gågademiljø. Der var ligefrem 
forslag om at lægge varme i gaderne 
som en ekstra vinterservice over for 
kunderne. Dette blev dog hurtigt fra-
faldet.

Søndergade-Centret
I april 1972 fastholdt byrådet sin be-
slutning om at gøre Søndergade og en 
del af  Nygade til permanente gågade-
strækninger. Der blev også givet grønt 
lys for flisebelægning. Dette arbejde 
blev iværksat først på efteråret, så 
man kunne være klar til julehandlen. 

Men der skulle mere til for at opnå 
en hyggelig gågade. Butikkerne fik 
nye reklameskilte, som blev monteret 
på de nye, faste markiser på begge 
sider af  gaden, og så blev der opsat 
tværgående baldakiner, så kunderne 

kunne få en fornemmelse af, at de i 
Søndergade nu færdedes i et »bycen-
ter«. Markiser og baldakiner sikrede 
også, at de kunne komme tørskoet 
både på langs og på tværs af  gaden. 

Hvirvlende gågade-fest
Åbningen af  »Søndergade-Centret« 
fredag 1. december 1972 overgik alt, 
hvad man hidtil havde fundet på. 
Festlighederne indledtes ved, at en 
lille helikopter landede på Torvet for 
øjnene af  hundredvis af  tilskuere. Ud 
steg borgmester Ernst Thomsen og 
formanden for »Søndergade-Centret«, 
herreekviperingshandler Martin Jen-
sen. Derefter fulgte de obligatoriske 
indvielsestaler og en tur gennem ga-
den med Horsens-Garden i spidsen. 
Der var også uddeling af  gratis bal-
loner, flag og 3000 julekalendere til de 
mange fremmødte børn.

Politiet bragte også lykønskninger 
på dagen, men også en advarsel. Det 
var forbudt at færdes på baldakinerne. 
De første bøder, takseret til 160 kr., var 
allerede faldet. Gadeforeningens be-
styrelse indrømmede, at de allerede 
havde overtrådt denne regel, da de var 
blevet fotograferet oppe på baldaki-
nerne. De fik nu nok ikke en bøde for 
forseelsen.

Festlighederne fortsatte også næste 
dag med forskellige former for under-
holdning og gaveshows. 

Gågadenettet fuldendes 
Borgmesteren afsluttede sin tale ved 
åbningen af  Søndergade-Centret med 
at sige, at han håbede, at man måtte 
komme »hurtigt videre med gågade-
planerne.«

Beslutningen om at »den trafikale 
ændring for Vestergade og Torvet 
gøres permanent« var allerede taget 
på et byrådsmøde 13. november 1972. 
Det gjaldt dog kun en del af  Torvet, 
men det blev anført, at der senere 
ville komme forslag til, hvordan man 
kunne løse problemerne der. 

Og pludselig gik det stærkt. Alle-
rede 24. januar 1973 vedtog byrådet 
med et overvældende flertal at bevilge 
penge, så der også kunne blive lagt 
fliser på det resterende gågade-areal.

Borgmesteren gav bevillingen sin 
varmeste støtte og udtalte »Jeg synes, 
vi skal sørge for at få lagt de fliser, så 
vi er sikre på, at vi ikke får trafikken 
igennem Vestergade igen.« Der skulle 
med andre ikke være mulighed for at 
fortryde. 

4500 kopper kaffe
Hen over foråret og sommeren blev de 
berørte gader brudt op, derefter blev 
der lagt regnvandsledninger og givet 
bundbehandling, før fliserne endelig 
kunne lægges. Det var sikkert ikke en 

rar tid - hverken for kunder eller bu-
tikker. Men så var der så meget mere 
grund til at feste, da arbejdet var vel-
overstået. 

Indvielsesfesten blev afholdt 30. 
august, og også denne gang blev der 
gjort en stor indsats for at gøre dagen 
til en folkefest.

Flagene vajede og forretningsfol-
kene havde fra morgenstunden sørget 
for et festligt og gratis 150 meter langt 
kaffebord. Og så blev der ellers druk-
ket 4500 kopper kaffe og spist 1500 
rundstykker. 

Senere på dagen blev der tændt op 
i to store grill, som Restaurant Valhal 
(Vestergade 26) havde stillet op, og 
det var så stor en succes, at folkene i 
boden havde svært ved at klare efter-
spørgslen på de lækre spidstegte grise.

Om eftermiddagen klippede borg-
mester Ernst Thomsen, Niels T. Søn-
dergaard, formanden for Silkeborg 
Handelsstandsforening, og Karl Pe-
dersen, der var formand for Teknisk 
Udvalg, de røde silkesnore over ved 
gågadestrøgets begyndelse.

Underholdning var der også tænkt 
på. Gustav og Jørgen Winckler op-
trådte tre gange i eftermiddagens 
løb, og Ellermands Trio gik gennem 
gaderne og spillede. Desuden gik 
»Gågadestrøg-damen« en runde - og 
blev hurtigt genkendt på sine to for-
skellige sko. Finderen blev belønnet 
med et gavekort på 100 kr.

Uden markiser og baldakiner
Gågademiljøet i Vestergade blev ind-
rettet på en lidt anden måde end det 
i Søndergade. Her blev der lavet et 
mere åbent byrum - uden fastmon-
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 | Torvet set fra hjørnet ved Østergade i 1978. Her i mellemfasen var det kun 
delvist anlagt som gåtorv.   FOTO: PREBEN BALTZER, MIDTJYLLANDS AVIS.

 | Anlæggelsen af Vestergade som »rigtig« gågade med flisebelægning er i 
fuld gang i juni 1973.

 | Festlighederne, da »Søndergade-Centret« blev indviet fredag 1. december 
1972, indledtes ved, at en lille helikopter landede på Torvet for øjnene af 
hundredvis af tilskuere.   FOTO: HANS JØRGENSEN, MIDTJYLLANDS AVIS

 | Søndergade som den så ud omkring 1974 med baldakiner langs facaderne 
og på tværs af gaden. De blev sat op, da gaden blev gågade i 1972 og fjernet 
igen i 1993.  FOTO: MIDTJYLLANDS AVIS
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terede, gennemgående markiser eller 
baldakiner. 

Gennem årene markerede Gågade-
foreningen Vestergade-Tværgade sig 
også særskilt ved at gøre en del ud 
af  gadeudsmykningen med en lang 
række skulpturer og kunstværker.

Bænke, kummer og et bassin
Nu manglede kun Torvets inddragelse 
i gågade-området. I første omgang 
blev, som nævnt, kun den vestlige 
ende til gågade, mens man bibeholdt 
den østlige del som kørebane og par-
keringspladser. Allerede i august 
1973 forelå der dog et skitseprojekt 
til, hvordan det kommende gå-torv 
skulle udformes. 

Så i 1974 blev der som led i første 
etape af  projektet lagt brosten i gå-
området på Torvets vestside. Samtidig 
blev der opsat bænke, nogle robuste 
blomsterkummer i granit ved Drew-
sens statue og tillige etableret et lav-
vandet bassin, der var opbygget af  
granitsten og havde en lille vandka-
skade i midten. Her blev bronzeskulp-
turen »Dreng og skildpadde« opstillet 
i et hjørne 19. august 1974. Den blev 
flyttet til Torvets modsatte side i ok-
tober 1979.

Bybusterminal 
Der var en række problemer, som 
skulle løses, før hele Torvet kunne 
blive gå-område. Det største var nok, 
at bybusserne skulle have en perma-
nent holdeplads som erstatning for 
»omstigningscentralen« i Østergade. 
Det blev i 1977 til bybusterminalen i 
Fredensgade, der blev anlagt på det 
areal, som var blevet fritlagt efter ned-

rivninger af  ejendommene i trekanten 
Christian 8.s. Vej - Fredensgade - Kir-
kebakken. 

Rutebilstationen måtte dog fortsat 
klare sig i gården til Østerport, ind-
til en flytning til banegården blev en 
realitet i 1986.

Der skulle også findes en erstatning 
for de underjordiske toiletter, der nu 
ville blive dækket til. Det blev til ser-
vicehuset ved bybusterminalen med 
offentlige toiletter og grillbaren »Stop-
pestedet«, som blev taget i brug i juni 
1978 (og nedrevet i forbindelse med 
opførelsen af  Torvecentret i 1990-92).

Endelig »bilfrit«
Først i foråret 1979 blev anden Torve-
etape gennemført. Fra da af  var Torvet 
i princippet »bilfrit«. Der var dog lavet 
en vendeplads ovenfor Østergade, som 
fortsat var forbindelsesgade, og så var 
der mulighed for af- og pålæsning 
langs med Hotel Dania og restaurant 
»La Strada«. Endelig var der indrettet 
en taxaholdeplads og seks korttids-
parkeringspladser ud for kirken. 

Midt på pladsen var der sørget 
for et stort, frit areal, så der fortsat 
kunne afholdes markeder og andre 
pladskrævende aktiviteter. Og i den 
østlige ende var der indrettet endnu 
et opholdsareal, der var omkranset af  
træer og forsynet med blomsterkum-
mer, vandbassin og bænke.

Dermed var der endelig sat punk-
tum for det store arbejde med at gøre 
midtbyens gader til gågader. Det var 
ikke sket uden sværdslag, men dog i 
et frugtbart samarbejde - også øko-
nomisk - mellem gadeforeningerne og 
kommunen. 

Selvom man ikke var helt færdig 
med opholdsområderne, markeredes 
Torvets ny status med en stort anlagt 
»Torve-festival«, der strakte sig over 
tre dage i begyndelsen af  juli 1979.

Midtjyllands Avis dækkede begi-
venhedernes gang under festivalen 
fra den rullende redaktion på Torvet. 

Der blev tænkt på det hele. 
Efter den officielle indvielse, der 

også denne gang havde Ernst Thom-
sen og Karl Pedersen som hovedperso-
ner, optrådte Østjysk Musikforsyning 
for fuld udblæsning på tribunen midt 
på Torvet og gøglede derefter i gader-
ne. Så tog et boliviansk orkester over, 
og senere kom Bo Bendixen på scenen. 
Der var også tænkt på underholdning 
for børnene - blandt andet børneteater 
og tryllekunstner  

Ballonfærd som afrunding
Stærk vind betød, at en stor varm-
luftsballon, der var sponsoreret af  
Midtjyllands Avis som startskud, ikke 
kunne stige til vejrs fra p-pladsen bag 
busterminalen i Fredensgade. 

Først på festivalens sidste dag lyk-
kedes det fra et sted vest for Silkeborg 
at komme i luften. Så da ballonen fløj 
ind over byen, blev den en smuk afrun-
ding på festlighederne - sammen med 
opsendelsen af  brevdueforeningens 
500 brevduer fra Torvet.

Siden da har kunder og forretnings-
folk kunnet glæde sig over gågaderne 
og det store torveareal - lige indtil 22. 
september sidste år, hvor det første 
spadestik blev taget til p-kælderen 
under Torvet. Men det skal jo være 
skidt, før det bliver godt.

Gågaderne sikrede, at de gående 

kunne færdes trygt i midtbyen. Men 
det var fortsat nødvendigt at tillade 
færdsel ind til de mange parkerings-
pladser i Mejerigården og i Bios Gård. 
Derfor indgik Nygade og en del af  
Tværgade ikke fra begyndelsen i det 
etablerede gågademiljø. 

»Sivegader«
Fra efteråret 1998 blev der på forsøgs-
basis etableret ensretning af  Nygade, 
og i 2002 påbegyndtes en større reno-
vering af  gaden. 
Først gjaldt det flisebelægning på 
strækningen fra Søndergade til Tvær-
gade, derefter kom turen til Nygades 
vestlige ende. 

De to tilkørselsgader blev samtidig 
ophøjet til »sivegader«, hvor fodgæn-
gere og cyklister har fortrinsret, og 
hvor kun langsom bilkørsel er tilladt.

Den seneste ændring i gådegadenet-
tet skete, da Tværgade - på stræknin-
gen mellem Nygade og indkørslen til 
Bios Gård - 18. oktober 2010 ændrede 
status til gågade. 

Nygade var og er dermed den sid-
ste butiksgade (bortset fra Østergade), 
der endnu ikke er gågade. Den har 
fortsat status af  sivegade.

Aflastningsgader
Nu kommer der snart igen biler på 
Torvet - eller rettere i p-kælderen un-
der jorden. 

Det bliver spændende at følge den 
videre udvikling. Her i spalterne skal 
vi imidlertid forfølge et andet spor. Vi 
skal se på, hvilke konsekvenser det 
havde, at man lavede bilfri by. 

Det var allerede, før gågaderne kom 
til, nødvendigt at se på alternative 

muligheder for trafikafviklingen. Der 
kom vidtrækkende planer på bordet. 
Nogle blev aldrig gennemført, andre 
blev - blandt andet den, der betød 
nedrivning af  alle ejendomme i kvar-
teret Christian 8.s. Vej-Fredensgade-
Kirkebakken.
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 | En 
børnehaveklasse 
nyder at få et gratis 
rundstykke ved 
gågade-indvielsen 
30. august 1973. Der 
blev drukket 4500 
kopper kaffe og spist 
1500 rundstykker den 
dag.  
FOTO: MIDTJYLLANDS AVIS
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