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Borgmester og 
stadsingeniør kom 
for 50 år siden med 
en række spændende 
visioner for Silkeborg. 
Nogle er blevet til 
realiteter - andre 
er ikke. Allerede 
dengang snakkede 
man om Nordskovvej 
og Drewsensvejs 
forlængelse

AF LIS THAVLOV
Arkivleder,  
Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE I forbindelse med ar-
bejdet med en artikel om vejplaner og 
saneringer i midtbyen i Silkeborg faldt 
jeg over en sjov artikel, der blev bragt 
i Silkeborg Avis 31. december 1966. 

Under overskriften »100.000 ind-
byggere i Silkeborg« bragte avisen et 
interview med borgmesteren og stads-
ingeniøren om, hvordan de forestillede 
sig, at byen ville se ud i år 2000. Så jeg 
skubbede vejudvidelser og nedrivnin-
ger til side for at være aktuel - med 50 
års forsinkelse.

Det sjove ved fremtidsvisioner er 
jo at betragte dem med en vis tidsfor-
skydning. Så kan man se, om noget af  
det, der var på tegnebrættet, faktisk 
blev gennemført, eller om det var for 
langt ude til at blive realiseret. 

Her går det godt...
Danmark var i midten af  1960’erne 
inde i en højkonjunktur. Landet gik 
fra at være domineret af  landbruget 
til at være industriland. Også i Silke-
borg syntes alt muligt. Byen havde i 
1950’erne været en arbejdsløshedsø. 
Nu var der fuld beskæftigelse. Nye 
industrivirksomheder kom til. Gamle 
Silkeborg-firmaer ekspanderede og 
flyttede ud til de nye industriarealer. 
Disse blev etableret på Vester Kejl-
strups og siden på Øster Kejlstrups 
jorder, som Silkeborg havde erhver-
vet i nabokommunerne netop til dette 
formål. 

Samtidig havde man sørget for til-
gængeligheden til disse områder, da 
man i december 1960 indviede 10,5 km. 
ringvej - landets længste omfartsvej 
på det tidspunkt. 

En sådan udvikling stillede store 
krav til bystyret og de planlæg-
gende myndigheder. De mange nye 
arbejdspladser betød flere borgere og 
efterspørgsel på boliger. Så man påbe-
gyndte byggemodning og udstykning 
af  store boligområder med både par-
celhuse og boligforeningsbyggerier. 
Dertil kom bedre trafikafvikling i 
midtbyen såvel som rundt om byen, 
flere parkeringspladser, børneinsti-
tutioner, skoler og meget mere. Store 
udfordringer, som netop afspejles i 

de fremtidsvisioner, som er fokus for 
denne artikel.

100.000 indbyggere i år 2000
»Ingen kan se 33 år ud i fremtiden«, 
noterer journalisten indledningsvis, 
»men enhver har lov til at ... gøre sig 
sine tanker om … det kommende by-
samfund.« Hvilket netop var emnet 
for denne samtale med to af  de mænd, 
der ikke bare havde »lov, men næsten 
pligt, til at fantasere.« 

Borgmesteren, der gik med på 
spøgen, var socialdemokraten Ernst 
Thomsen. Ved valget samme forår 
havde han overtaget borgmesterpo-
sten efter sin partifælle, Aage Chri-
stensen. Ernst Thomsen var blevet 
medlem af  kommunalbestyrelsen i 
1960 og fungerede som borgmester 
frem til 1986.

Desuden deltog byens stadsinge-
niør, Tyge Lous, der havde været ansat 
siden 1962. Han var leder af  kommu-
nens tekniske forvaltning og dermed 
ansvarlig for planlægningen af  byens 
udvikling. Tyge Lous fortsatte på po-
sten frem til sin pensionering i 1979. 

De visioner, de fremmaner i intervie-
wet, har tydeligvis afsæt i de planer for 
fremtidens by, som politikerne allerede 
diskuterede, og stadsingeniørens folk 
arbejdede intenst med. Tidshorisonten 
for nogle af  planerne var 20-30 år. Så 
begge var klar over, at alle planerne 
næppe ville blive realiseret lige med 
det samme, hvis overhovedet. 

Nyt rådhus ved Langsø
Interviewet foregår på borgmester-
kontoret på det, vi i dag kalder »det 
gamle rådhus« på Torvet. Journali-
sten forestiller sig indledningsvis, at 
hans fremtidige kollega ved årsskiftet 
2000 formentlig vil komme kørende til 
rådhuset ved Langsø. Så han minder 
kollegaen om at huske at spørge til 
»planerne om udbygning af  admini-

strationsbygningen. Det »nye« rådhus 
ved Langsø må nu være 25-30 år gam-
melt« - og dermed lide af  pladsmangel.

Denne tanke er meget oplagt og ikke 
helt forkert. Byrådet havde netop i no-
vember 1966 behandlet spørgsmålet 
om en ny administrationsbygning og 
placeringen af  den. I debatten på mø-
det hed det bl.a., at det »med en snarlig 
kommunesammenlægning i vente var 
stærkt påkrævet med et nyt rådhus«. 
Desuden havde man samme år beslut-
tet at nedlægge gasværket pr. 1. april 
1968, og efter planen skulle den kom-
mende bygning placeres på grunden 
på Søvej. 

Dette kom også til at ske, men op-
førelsen lod vente på sig grundet po-
litiske uenigheder. Arbejdet kom dog 

i gang i 1971, første etape blev taget i 
brug i februar 1973. Men den officielle 
indvielse fandt først sted 19. august 
1977. I øvrigt måtte man allerede i 
1980 udvide rådhuset på grund af  
pladsmangel. Ligesom man også - og 
især efter kommunalreformen i 2007 
- gradvist har inddraget nabobygnin-
gen på Søvej 3. 

Ingen bor i byen
Journalisten er sikker på, at fremti-
dens kollega ikke vil genere nogen 
på sin vej gennem byen, fordi der bor 
»praktisk taget ingen mere ...«

Dette kom i nogen grad til at holde 
stik. Men i nyere tid har vi oplevet en 
byplanlægning, der tillader en øget 
fortætning i midtbyen med højere be-

byggelse. Og også, at mange nu gerne 
vil være midtby-beboere. 

Tænk bare på papirfabrikken, hvor 
produktionen stoppede i maj 2000, og 
hvor de første beboere flyttede ind i 
2003 i byens nye kvarter. Hvem kunne 
have forestillet sig det. Eller etageejen-
dommen »Søhuset« på hjørnet af  Chri-
stian 8.s Vej og Godthåbsvej fra 2009, 
lejlighedskomplekset med adresse til 
Rådhusgade fra 2007 og her senest 

En fremtidsvision - 50 år efter

 | Søvej i søen: Sådan forestillede man sig linjeføringen for »en fire-sporet vej langs Langsø og Kalgårdsvig, ført igennem 
til Kærsgårdsvej«. (Trafik Silkeborg, 1973)

 | Borgmester Ernst Thomsen 
og Silkeborg Byråd afholder 
det første møde efter 
kommunesammenlægningen 
på rådhuset på Torvet. 
(Midtjyllands Avis, 1970)
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»Åviften« på Silkeborg Efterskoles/
Husholdningsskolens tidligere adres-
se på Åhavevej.

100.000 indbyggere
Ernst Thomsen så for sig Silkeborg 
som et midtjysk servicecenter med 
store beboelsesområder. Efter hans 
mening ville der være »ca. 100.000 ind-
byggere i Silkeborg-området, dvs. den 
nuværende købstad plus nuværende 
nabokommuner.« Stadsingeniøren er 
lidt mere forsigtig. Han forudser, at 
»der må planlægges - areal-, byplan-
mæssigt og trafikalt - for et indbyg-
gertal på mindst 60.-70.000.«

Borgmesteren var godt klar over, 
at han var optimistisk, når det gjaldt 
indbyggertallet. Og det var han. Da 
det kom til stykket, var hans medar-
bejders gæt tættere på virkeligheden. 
I 2000 var der 52.360 indbyggere i 
Silkeborg Kommune. Efter kommune-
sammenlægningen i 2007, der sikkert 
var mere omfattende end både Ernst 
Thomsens og Tyge Lous overhovedet 
kunne forestille sig, nåede man op på 
85.732 silkeborgensere. I 2016 er tal-
let 90.719. 

Borgmesteren kommer med  nogle 
sjove iagttagelser om fremtidens ar-
bejdmarked: »Silkeborgenserne er i 
øvrigt ikke arbejdere mere. Maski-
nerne gør det meste af  det manuelle 
arbejde for os. Kun 10% mod nu op 
mod halvdelen vil være beskæftiget i 
håndværk og industri, de 90% i ser-
vicefag.«

Et ret bemærkelsesværdigt udsagn, 
der næsten kom til at holde stik. Og 
især sjovt, fordi det kommer fra 
en mand, der end ikke har hørt om 
computerstyret produktion endsige 
udflytning af  arbejdspladser til mere 
lukrative produktionslande. 

Industri ved Funder Kirkeby
Både stadsingeniør og borgmester 
forventede, at størsteparten af  de 
mange indbyggere i kommunen ville 
være bosat i samlede enklaver spredt 
over et stort område, som strakte sig 
uden om den daværende kommune. 
Det ville være »en forstærkning af  den 
igangværende tendens til udflytning, 
som man ser den i Virklund, Sejs-
Svejbæk, Balle osv.«

Så silkeborgensernes drømme om 

egen bolig var ved at blive realiseret. 
Problemet for Silkeborg var bare, at 
det foregik i nabokommunerne. Øn-
sket om »kommunesammenlægning« 
nævnes ikke i interviewet, men den 
var på tegnebrættet og også nødven-
dig for, at Silkeborg kunne bevare sit 
skattegrundlag. Den blev også gen-
nemført i 1970 og betød, at Silkeborg, 
Balle, Funder, Gødvad, Kragelund, 
Lemming, Linå, Sejling-Sinding, Se-
rup og Virklund-området kom til at 
udgøre Silkeborg Kommune.

Det var åbenbart også tanken, at 
der foruden det planlagte, nye indu-
strikvarter ved Øster Kejlstrup også 
skulle »være udbygget og helt nye 
industrikvarterer, f.eks. på de flade 
arealer ved Funder Kirkeby.« Men 
det blev jo ikke til noget.

Om byens gamle stolthed, papirfa-
brikken, udtalte Ernst Thomsen frej-
digt, at »Silkeborg i øvrigt ikke alene 
laver papiret til landets pengesedler, 
vi trykker dem også.« Realiteten blev, 
at papirfabrikken netop lukkede pro-
duktionen med udgangen af  maj 2000 
- efter 156 år sameksistens mellem by 
og fabrik. Og at der derefter opstod en 
helt ny bydel. Men det havde ingen vel 
forestillet sig. Før det faktisk skete.

Nye broer og veje
Der var i 1960’erne store problemer 
med trafikken i midtbyen - det havde 

ringvejen ikke afhjulpet. Så med bag-
grund i planer, der var blevet lavet 
i 1963, så stadsingeniøren trafik- og 
vejproblemerne »løst ved en udvidelse 
og omlægning af  indfaldsvejene i for-
bindelse med en ring af  brede gader 
omkring midtbyen.« 

Det betød, at »mod øst vil der være 
sket en aflastning af  Århusbakken-
Langebro med en ny forbindelsesvej 
fra Århusbakken (f.eks. som en for-
længelse af  Tranevej) til Sejsvej-svin-
get ved jernbanebroerne.«

Han forestillede sig med andre ord, 
at der skulle føres en vej over åen, mens 
Drewsensvej, som en af  »ringgader-
ne«, var blevet fire-sporet og forlænget 
mod vest langs banen til Herningvej. 
Så tankerne om »Nordskovvej« og 
forlængelsen af  Drewsensvej er ikke 
nye. De indgår i vejplaner, som blev 
formuleret i 1963.

Sydfra ville man lede omfartstra-
fikken ad en ny landevej på den tidli-
gere Bryrup-bane fra Virklund, forbi 
Ørnsøs østlige ende og helt igennem 
til Kærsgårdsvej, Kærsgårdsbroen og 
Nordre Ringvej. Privatbanerne blev 
nedlagt én efter én i disse år, så hvad 
var mere naturligt end at udnytte de-
res efterladte sporarealer? Men det 
blev jo som bekendt ikke til noget.

Vej langs Langsø
Stadsingeniøren havde andre store 
planer. Han forestillede sig også, at 
»trafikken fra nord vil være lettet 
ved en udbygning af  Borgergade 
kombineret med en forlægning mod 
vest af  den sydlige ende, en ny bro 
over Langsø en lille smule vest for den 
gamle samt udbygning af  Christian 
8.s Vej til fire-sporet vej.« 

Der var også en løsning på proble-
merne med at få trafikken ført mod 
vest. Det indgik nemlig i visionerne, 
at der skulle komme »en fire-sporet 
vej langs Langsø og Kalgårdsvig, ført 
igennem til Kærsgårdsvej.«

Det er jeg vist nødt til at uddybe. 
Det var planer om simpelthen at for-
længe Søvej langs med og over søen, 
neden om Hostrupsgade, langs med 
søkanten hen til Lunden og der fange 
an til Herningvej. 

De fleste af  disse planer blev aldrig 

gennemført, men det gjorde udbygnin-
gen af  Christian 8.s Vej. Den vender 
jeg tilbage til i en kommende artikel.

Også Hostrupsgade skulle udbyg-
ges og føres igennem som firesporet 
vej til Søgade (den nye Søvej) og med 
den ligeledes firesporede Christian 
8.s Vej og Drewsensvej havde man 
dermed sluttet en ring om midtbyen. 
Tyge Lous tilføjede, at inden for »ring-
gaderne« ville stort set samtlige gader 
til gengæld være gågader. Samtidig 
ville praktisk taget al beboelse være 
forsvundet fra den indre by, »som det 
derved er blevet muligt at udbygge 
stærkt som forretningskvarter med 
en langt større udnyttelsesgrad end 
i dag.«

Motorveje, lufthavn og S-tog
Når det gjaldt udbygning af  fjerntra-
fikken, som ikke var en kommunal 
opgave, så mente både Tyge Lous og 
Ernst Thomsen, at silkeborgenserne 
i fremtiden kunne glæde sig over flere 
motorveje. Dels en øst-vestgående 
mellem Aarhus og Ringkøbing ført 
syd om byen, hvor den krydsede Rem-
strup Å ved Nåege og blev videreført 
ved Vejlsø og Almindsø. Dels var der 
lavet en nord-sydgående, midtjysk 
motorvej. 

Derefter forlod interviewet planer-
nes verden og blev til en »rumrejse 
2001«. Nu blev der talt om »den store 
jyske lufthavn ved Hammel« med 
pendulflyvning på København og in-
ternational trafik, ikke mindst charter. 
Desuden om helikopter-lufthavnen ca. 
5 km fra bymidten. Og om S-tog til 
Aarhusområdet for dem, der ikke dag-
ligt ville køre i de elektronisk styrede, 
batteridrevne biler på motorvejen ...

Selvom fremtidsrejsen sluttede i 
de højere luftlag, så var der alligevel 
også her lidt bund i udsagnene. Der 
var gennem mange år planer om en 
lufthavn ved Hammel, fremfor den i 
Tirstrup. Og tanken om en letbane til 
Aarhus er endnu jævnligt i avisover-
skrifterne. 

Men eldrevne biler er endnu ikke 
hvermands eje, og bilindustrien har 
heller ikke realiseret tankerne om selv-
styrende biler.
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 | Sådan forestillede man sig linjeføringen for »en aflastning af Århusbakken-Langebro med en ny forbindelsesvej fra 
Århusbakken (f.eks. som en forlængelse af Tranevej) til Sejsvej-svinget ved jernbanebroerne.« (Trafik Silkeborg, 1973)

 | Som illustration til artiklen bragte avisen denne »fremtidsvision«. 
Underteksten lød: Kunne dette være en af de større ringgader i Silkeborg 
år 2000? Færdsel i to plan, bilerne »under jorden« og fodgængerne på 
»stueetagen«. Så »ambitiøse« var planerne for midtbyen dog ikke.

 | Tyge Lous bydes 
velkommen i byrådssalen. 
Til venstre ses daværende 
borgmester Aage Christensen. 
(Silkeborg Avis, 1962)

Det var 
DENGANG

SILKEBORG 
ARKIV
Henvendelser om  
artikler bragt under »Det 
var dengang« kan ske til Sil-
keborg Arkiv, Hostrupsgade 
41A, Silkeborg
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