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LOKALHISTORIE Der er sket noget be-
mærkelsesværdigt i Østergadekrydset 
i Silkeborg. Det er nærmest historisk. 
Siden omkring 1934 har Shell service-
ret sine stadig flere kunder dér på det 
attraktive hjørne af  byens travleste 
bil-strøg. Når man dykker ned i lokale 
telefonbøger, og kæder oplysningerne 
her sammen med andre arkivmateria-

ler og ikke mindst ser grundigt efter 
på de gamle fotografier, åbner der sig 
en verden af  lokalhistorie - i dette 
tilfælde om benzintanke og service-
stationer.

Benzinstandere 
I takt med den begyndende bilisme 
dukkede der benzinstandere og ser-
vicestationer op overalt i gadebilledet 
i tiden efter første verdenskrig. Det 
opdager man, når man nærstuderer 
mange af  de gamle fotos i arkivets 
samlinger. 

I 1921 finder vi således en fin stor 
benzinstander foran Hotel Dania på 

Torvet. Der er også én på Torvets 
modsatte side, tæt på hjørnet ved 
Fredensgade og én på Skoletorvets 
østlige side. 

Desuden finder man mange private 
standere på optagelser inde fra bag-
gårdene, hvor der lå større eller mindre 
virksomheder med behov for benzin. 

Servicestationer
Det første egentlige benzintankanlæg 
finder vi på et foto fra 1938 på hjør-
net af  Østergade og Hovedgårdsvej 
- det engelske benzinselskab »Stan-
dard«, som fra 1940 får navnet Esso. 
Denne servicestation etableres i 1933 
med både vaskehal og kiosk ud mod 
Østergade. I 1939-1940 bygges der til 
og om, så den etageejendom, vi kender 
i dag som Kildegården, bygges op over 
vaske- og smørehallen. 

Som nævnt etablerer A/S Dansk-En-
gelsk Benzin & Petroleums Co. (Shell) 
sig næsten samtidig på den anden side 
af  gaden. Først »v. Hotel Silkeborg«, 

som det hedder i »Lokal-Haandbog for 
Silkeborg og opland« fra 1934. I 1939, 
da hotellet er revet ned og Christian 8.s 
Vej ført videre til Viborgbroen, opføres 
så en moderne  tank- og servicesta-
tion i funkisstil ligesom konkurrenten 
skråt overfor.

Tankstationer 
Vi springer nu frem til omkring 1960, 
hvor det er muligt ved hjælp af  et kort 
i de kommunale arkiver at få et over-
blik over tankstationerne i midt- og 
sydbyen og på Århusbakken. Der var 
faktisk 11 forhandlere: Gulf, Esso, BP, 
Shell og Mobil i den vestlige ende af  
Vestergade; Gulf  på Frederiksberg-
gade og på Århusvej, Uno-X på Søvej, 
Esso på Christian 8.s Vej og Østergade 
og så Shell i Østergadekrydset. 

I 1983, 50 år efter at den første ser-
vicestation blev etableret, er antallet 
nede på seks-syv i det samme område: 
På Vestergade 51 er det nu Spar, på 
Vestergade 75 BP og på Vestergade 77 

Esso. Shell er fortsat i Østergadekryd-
set, Gulf  er rykket fra Frederiksberg-
gade 21 til 30 og Uno-X er stadig på 
Søvej. Og selvom den ikke er optegnet 
i telefonbogen, var der vel allerede på 
dette tidspunkt en tank ved Kvickly. 

Der er altså sket et markant fald i 
antallet af  forhandlere tæt på eller i 
midtbyen. Til gengæld er der sket en 
forskydning til området tæt på ring-
vejen, på Borgergade eller f.eks. i Sejs 
og Virklund. Det giver jo også meget 
god mening, at man nu kunne købe 
benzin der, hvor man boede, arbejdede 
eller handlede. 

Her i 2016 har vi en stor tank på Fre-
deriksberggade ved Lyngbygade, en i 
Østergadekrydset og en ved Kvickly 
- alle andre er i de mellemliggende 
årtier lukket og anlæggene er typisk 
erstattet af  boliger eller er overgået til 
andet formål.

Vi bringer her en billedkavalkade 
over nogle af  tankstationerne i midt-
by-området.

Shell og alle de andre

 | Her ses Standard-tanken på hjørnet 
af Østergade og Hovedgårdsvej (til 
venstre). I baggrunden til højre ses Hotel 
Silkeborg, hvor der efter nedrivning i 
1938 blev plads til en moderne Shell-tank.

 | Østergadekrydset med 
Shell-tanken set fra en 
lejlighed i Kildegaarden. 
I baggrunden ses 
gasværket. Optaget 1944.

Det var 
DENGANG

Omkring 1920 dukkede de første 
benzinstandere op i bybilledet i Silkeborg, 
men der gik endnu en del år, inden det første 
egentlige benzintankanlæg blev etableret. Da 
der var flest, var der 11 forhandlere i midtbyen

 | Esso Benzinstationen tilhørende Silkeborg Motor 
Compagni, der blev etableret i 1956 her på Christian 
8.s Vej  8. Ca. 1974 blev Jaco Storkøb indrettet i de 
eksisterende bygninger. Optaget ca. 1959.   
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 | Der tankes ved 
benzinstanderen ud for 
Hotel Dania på Torvet. 
Optaget 1921.

 | En lille hjælpende hånd står klar til at betjene kunderne på Gulf-
tankstationen på Århusvej. Optaget på åbningsdagen i 1961 - drengen er 
Thorbjørn Lange, søn af ejeren, H.P. Lange.

 | Travlhed på Uno-X 
tankstationen på Søvej. 
Optaget ca. 1985.   

 | Gulf Servicestationen på hjørnet af Frederiksberggade og Sanatorievej. Optaget ca. 1955.

 | Bonus Lavpris, der senere 
bliver til Gulf Service-Station på 
Frederiksberggade 30. Helt til 
venstre ses indkørslen til Midtjydsk 
Trælasthandel. Optaget ca. 1985.

 | Det nyopførte Østerport set fra Torvets sydlige side med en Esso-
benzinstander. Optaget 1945.

 | Autogaarden på Vestergade 77 med vaskehal og Esso Service. Optaget 1942.
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