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Fra gasværk til rådhus på Søvej
Det er 50 år siden,
de første skridt blev
taget til byggeriet af
Silkeborgs nye rådhus

AF LIS THAVLOV

Arkivleder,
Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE 13. februar 1967 besluttede et enigt byråd, at der skulle
udarbejdes forslag til en arkitektkonkurrence om byggeriet af en ny
administrationsbygning. Den skulle
placeres på den grund, hvor byens
gasværk havde ligget siden 1856.
Baggrunden for beslutningen var
dels en generel pladsmangel for kommunens administration, dels den
kommunalreform, som allerede var i
støbeskeen på dette tidspunkt.
Det er altså i disse dage 50 år siden,
at de første skridt blev taget til at få
bygget det rådhus, vi stadig finder på
Søvej. Og da det sidste afsnit med den
store byrådssal stod færdigt i 1977,
altså for 40 siden, er det vel ganske
oplagt at sætte fokus på Silkeborgs
rådhuse netop i år.

Det første rådhus
Det gamle rådhus på Torvet, som nu
var blevet for lille til en moderne storkommunes administration, var blevet
indviet 110 år tidligere - helt præcist
17. november 1857.
Dette prestigebyggeri i den karakteristiske Rosenborg-stil skulle på alle
måder understrege den lille handelsplads’ nye værdighed. At den i 1854
var blevet selvstændig retskreds, i
1855 selvstændig kommune og i 1856
selvstændigt kirkesogn.
Rådhuset var ikke kun hjemsted
for »kommunevæsenet«. Det fungerede tillige som politistation og tingog arresthus for byens omkring 1200
indbyggere.
Vi ved ikke helt præcist, hvor administrationen holdt til, før rådhuset stod
færdigt. Sandsynligvis foregik den i
birkedommer Drechsels privatbolig.
I det første års tid efter tiltrædelsen
1. maj 1854 på det hotel, hvor han var
indlogeret - sandsynligvis på Hotel
Dania. Og fra 1855 i hans nyopførte
villa på hjørnet af Vestergade og Hostrupsgade.
Før Drechsels ankomst til byen
foregik den ret begrænsede administration på Hovedgården - nuværende
Museum Silkeborg. Her havde man
udset den kongelige godsinspektør,
der ellers skulle tage sig af driften af
de kongelige skove, til at »udøve den
lokale politi- og øvrighedsmyndighed
på pladsen«, hvilket vi får at vide i V.
Drechsels informative bog »Silkeborg
1840-1880«.

Rådhuset udvides
I 1900 blev Silkeborg købstad. Der
boede nu mere end 7000 mennesker i
byen. Allerede i april 1901 forlød det i
Silkeborg Folkeblad, at en »udvidelse

|| Luftfoto med
gasværksarealet på Søvej i
forgrunden. Nederst til højre
ses lidt af parkeringspladsen
på Søgade. Optaget ca. 1960.

vil være nødvendig«, fordi rådhuset
led under alvorlig pladsmangel. Der
blev i artiklen peget på, at det måske
var mere økonomisk at bygge et nyt
og tidssvarende rådhus, som passende kunne »ligge på markedspladsen
i omtrent hele dens bredde langs Hostrupsgade.«
Dette forslag blev dog aldrig gennemført. Til gengæld blev der senere
bygget et splinternyt bibliotek på
denne plads.
Faktisk blev det slet ikke til udvidelse af rådhuset på det tidspunkt.
Man forsøgte i stedet at klare sig med
lokaler rundt omkring i byen. I 1910
indrettede kommunen således en administrationsbygning i Estrupsgade.
Først da politi- og domsmyndigheden i 1921 flyttede til den nyopførte politistation og arrest på Christian 8.s Vej, var der mulighed for en

større om- og tilbygning af rådhuset.
I bygningens fulde højde blev der
således tilføjet en tilbygning ud mod
Rådhusgade, som blev indviet 7. januar 1924, og som gav os den smukke
byrådssal, som endnu er intakt.
Alligevel var det ikke muligt at samle den voksende bys mange kommunale funktionter. Allerede i 1922 måtte
man opføre en bygning til forsørgelsesvæsenet, hjælpe- og sygekassen og
arbejdsanvisningen i forbindelse med
biblioteket (her finder vi i dag børnebiblioteket), og denne bygning måtte
forlænges i 1934.
Senere var det f.eks. nødvendigt
at indrette kontorer for de tekniske
afdelinger på hjørnet af Vestergade
og Rådhusgade. Skoleforvaltning i
Teaterbygningen. Og skattevæsen,
folkeregister m.m. i den nedlagte tekstilfabrik Henriques og Løvengrens administrationsbygning på Østergade.

Gasværkets grund
Vi skal også se på det grundstykke
på Søvej, som byrådet pegede på som
den fremtidige placering for rådhuset.
Her havde det kommunale gasværk
ligget siden 1856. Set med nutidens

øjne måske en mærkelig placering for
et så forurenende foretagende - på en
grund med så stor herlighedsværdi.
Men det gav god mening ved anlæggelsen, fordi de nødvendige stenkul
let kunne fragtes hertil på pramme
fra Randers.
I løbet af 1950’erne og især i
1960’erne blev gassen presset i konkurrencen med elektriciteten, fjernvarmen og flaskegassen. Så i 1966 vedtog
byrådet at nedlægge det urentable
gasværk og 19. marts 1968 blev der
endegyldigt slukket for gashanerne.
Umiddelbart derefter begyndte nedbrydningen af bygninger og gasbeholdere på arealet. Da den attraktive
gasværksgrund var ejet af Silkeborg
Kommune, var det oplagt at anvende
den til noget formålstjenligt - opførelsen af et nyt rådhus.

Nyt rådhus på Søgade
Og så tilbage til rådhusplanerne. Tanken om at placere et nyt og tiltrængt
rådhus ved søbredden nævnes allerede
i Silkeborg Avis i oktober 1959. Man
puslede med planer om at inddrage søhaverne på Søgade og forøge arealet
der ved opfyldning på en lang stræk-

ning henimod Kalgårdsvig og Lunden.
Her ville man dels anlægge en gade
til afhjælpning af trafikken i midtbyen, dels en større parkeringsplads - og
endelig et rådhus, hvor man »efterhånden kunne opnå at få den kommunale
administration samlet under samme
tag i hensigtsmæssige kontorer fremfor at leje sig ind her og der.«
Det blev som bekendt aldrig til hverken opfyldning eller rådhus her. Man
fik derimod anlagt en parkeringsplads
med plads til 144 biler. Det er den, vi
stadig finder på Søvej ned mod søen
mellem de to rundkørsler.

Stor pladsmangel
I februar 1967 beskrev borgmester
Ernst Thomsen kommunens pladsforhold således: »Det er næsten alle
kontorer, der er berørt [af pladsmanglen], men især har skattevæsenets personale helt utilfredsstillende forhold
at arbejde under.« Og han tilføjede:
»Det fører til store ulemper både for
personalet og borgerne, at de kommunale kontorer er placeret så forskellige
steder i byen.«
Dertil kom, at man fra midten af
1960’erne var begyndt tale om at ned-
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|| Byrådssalen
i det gamle
rådhus med det
fine møblement, som
midlertidigt
blev anvendt på
det nye rådhus.
Optaget 1923.

|| 800 nysgerrige silkeborgensere kom indenfor på rådhuset 13. august, da man inviterede til åbent hus.

Det var et projekt, der til alles tilfredshed havde tydelige byggeenheder
- A, B, C og D. Og desuden havde et
materialevalg, der sikrede, at man ikke
ville kunne se, at de enkelte bygninger
var opført på forskellige tidspunkter.
De skulle nemlig opføres i tidens modernistiske stil med lodrette elementer i beton og stål, så de enkelte afsnit
kunne stå for sig selv. Byggeriet af
det første afsnit, blok A, påbegyndtes
i november 1971.

Indflytning pø om pø

bringe antallet af kommuner. Det var
altså forventeligt, at der meget snart
ville blive behov for yderligere plads
til en mere centraliseret kommunal
administration.
Så det var på alle måder tiltrængt
med et nyt og betydeligt forøget administrationsareal.
Kommunalreformen trådte som
bekendt i kraft 1. april 1970 og betød,
at befolkningstallet steg fra 26.129
til 42.455.

Nyt rådhus på Søvej
Konkrete idéer om at bygge et nyt
rådhus på gasværksgrunden dukker
op i avisen i november 1966, hvor det
refereres fra et byrådsmøde, at der
var fuld enighed om snarest muligt
at udskrive en arkitektkonkurrence
om opførelse af en ny administrationsbygning.
Placeringen var man dog ikke helt
enige om. Venstremanden Karl Pedersen mente, at »som vore kommunikationsmidler er, kan vi udmærket placere det uden for bykernen og bruge
gasværkets plads til noget bedre. Silkeborg skal være en by med grønne
områder.« Om det var telefonen, der
var det smarte kommunikationsmiddel, der berettigede til en anden placering, uddybede han desværre ikke.
Men som nævnt vedtog man i februar 1967 at bygge på den attraktive
gasværksgrund og at udskrive en arkitektkonkurrence.
I samtiden gav det rigtig god mening at placere en ny administrationsbygning tæt på bymidten. Under debatten blev det fremført, at »erfaringer

i andre byer har vist, at en flytning
[af rådhuset] udenfor cityområdet
medfører dannelse af et sekundært
bycenter.«
Endelig var der her gode forbindelser til vejnettet og plads til parkering.
Og så blev det påpeget, at grunden var
så stor, at alle forventelige udvidelser
i fremtiden kunne tilgodeses.
Måske ville man med de kommunikationsmidler, vi har i dag, netop have
valgt en placering uden for midtbyen,
så den attraktive grund kunne være
blevet udnyttet til et andet formål.

Arkitektkonkurrence
I maj 1968 var man så langt, at betingelserne for en arkitektkonkurrence
kunne behandles af byrådet, som også
godkendte dem.
I konkurrencens program lagde
man stor vægt på, at den kommende
administrationsbygning skulle udformes som et rationelt kontorhus
med størst mulig fleksibilitet - d.v.s.
lokalestørrelser, som kunne ændres i
takt med administrative ændringer, og
mulighed for udvidelse af etagearealet. Men det indgik også som et krav,
at der skulle lægges vægt på økonomien - et nyt rådhus »skal ikke være
et pragtbyggeri«, som borgmesteren
udtrykte det.
Endelig var det tanken, at byggeriet
skulle gennemføres i tre tempi, så man
kunne indtage de nye lokaler efterhånden, som de blev færdige.
Fristen for indlevering af konkurrenceforslag var 29. oktober 1968, og
da var der indkommet 65 forslag.
Dommerkomitéen, der bestod af

|| Kontormiljø på rådhuset,
hvor medarbejdere sidder ved
skriveborde jævnt fordelt i
det aflange kontor. Optaget
15. marts 1979.

seks byrådsmedlemmer og borgmesteren, tre fagdommere, kommunaldirektøren, stadsingeniøren og
bygningsinspektøren, valgte at give
førstepræmien til et projekt, der var
tegnet af arkitekterne Hans Dall og
Torben Lindhardsen. Det bød på »et
rådhus i tre etager, gennem hvilke går
korridorer afbrudt af torvelignende
pladser. Nederste etage indrettes som
kontorlandskab, i midterste etage
placeres »cellekontorer«, og øverst
byrådslokale og borgmesterkontor«,
som det hed i Jyllands-Postens omtale.
Og ja, det lyder ikke som det rådhus,
vi kender i dag.

Nyt projekt
Som det tit sker ved sådanne konkurrencer, besluttede bygherren (byrådet)
i sidste ende at droppe vinderprojektet. Dels frygtede man, at det ville blive
meget dyrere end beregnet, dels syntes
der at være for »megen spildplads i
huset med et gangareal på ca. 33 %«.
Da den beslutning blev taget, skrev
man december 1970, og pladsbehovet
var ikke blevet mindre efter gennemførelsen af kommunesammenlægningen.
På rekordtid udarbejdede de lokale
arkitekter Knud Sørensen og Ejner
Olesen derefter et nyt forslag, som
blev hastebehandlet 8. februar 1971.

Efter nogle få lukkedage åbnede Social- og Sundhedsforvaltningen i de
nye lokaler 6. marts 1973. Da var man
allerede godt i gang med de to næste
byggeafsnit, B og C. Og her kunne
økonomisk forvaltning, borgmesterkontor, boligkontor, folkeregister,
skatteforvaltning, skoleforvaltning,
stadsgartner og teknisk forvaltning
slå dørene op for borgerne 19. august
1975.
Også byrådet holdt flyttedag. 11.
august samledes man for sidste gang
til møde i den gamle byrådssal på Torvet. 14 dage senere indtog man de nye
lokaler på Søvej, som dog var midlertidige og indrettet med det gamle slidte
møblement.
Man manglede nemlig stadig at
opføre det sidste afsnit, der skulle
rumme en stor og moderne byrådssal.
Hvornår dette byggeri skulle sættes i
gang, var endnu ikke besluttet. Ligesom pengene til færdiggørelsen heller
ikke var bevilget.
Måneden efter blev skattevæsenets
hidtidige bygning på Østergade revet
ned for at skabe adgang fra bymidten
til rådhusets hovedindgang. På grundstykket ud til Østergade opførtes »Søjlehuset« i 1976.

Domhus igen
Nu da det gamle rådhus var blevet
ledigt, indgik retsvæsenet en lejeaftale med Silkeborg Kommune. Så fra
8. juni 1976 og frem til retsreformen i
2007 blev der igen behandlet retssager
på Torvet - dels civile sager, fogedsager og tinglysning, dels kriminelle
sager og skifteretssager. Den gamle
bygning på Torvet blev i øvrigt fredet
i 1978.
Det trak ud med at gøre byggeriet
på Søvej færdigt. Men endelig 13. juni
1977 kunne man tage det sidste afsnit
i brug. Da kunne byrådet holde sit første møde i den nye byrådssal. Og 13.
august var der officiel indvielse og
åbent hus-arrangement i det godt 9000
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kvadratmeter store rådhus. Da var der
gået mere end 10 år fra start til slut.
Alligevel var rådhuset ikke stort
nok i længden. Allerede i 1980-83
måtte man tilføje en 3. etage på blok
A på grund af pladsmangel. Og efter den seneste kommunalreform er
nabobygningen på Søvej 3 gradvist
blevet inddraget til brug for administrationen.

Gasværks-forurening
Vi skal også lige have med her til sidst,
at der i 1987-88 blev lavet undersøgelser af forureningstilstanden i Langsøen ud for gasværksgrunden. Det var
også oplagt, når der gennem 110 år var
blevet smidt, spildt og muligvis også
nedgravet betydelige mængder giftigt
affald. Konklusionen blev dog, at der
ganske vist sivede kemikalierester ud i
søen, men at det var i så små mængder,
at det ikke påvirkede vandkvaliteten i
alarmerende grad.
I øvrigt blev der også spekuleret
på, men det indgik ikke i de nævnte
undersøgelser, om der kunne være en
sammenhæng mellem konstaterede
indeklimaproblemer på rådhuset og
forurening af grunden. Det blev dog
aldrig afklaret og kan jo meget vel
have haft helt andre årsager.

