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AF LIS THAVLOV
Silkeborg Arkiv

I går havde borgmesteren to folke-
tingsmedlemmer med på besigtigel-
se på åstedet - ved jernbaneoverskæ-
ringen. Nu skal slaget slås omkring 
dette trafikale smertensbarn. Men 
der er ikke noget nyt i, at man i 
Silkeborg diskuterer de problemer, 
jernbanebommene skaber på en af  
byens mest trafikerede vejstræknin-
ger. Det har man gjort i mere end 
100 år.

»Et nåleøje«
Som omtalt i Midtjyllands Avis i 
sidste uge var der i efteråret 1951 
drøftelser om en løsning af  de tra-
fikale problemer ved jernbaneover-
skæringen. Byplanudvalget havde 
fået udarbejdet en dispositionsplan 
med fokus på Silkeborgs fremtidige 
udvikling, og et afsnit i denne plan 
omhandlede »skæringerne mellem 
jernbanelinjer og veje«.

En af  de mest trafikerede kryds-
ninger var den ved Frederiksberg-
gade og Søndergade (som gaden 
hed helt frem til 1979). Og selvom 
det er svært at forestille sig - trafik-
udviklingen taget i betragtning - så 
var den allerede dengang »et nåleøje 
for den nord-sydgående trafik og for 
forbindelsen mellem bydelene nord 
og syd for banen.«

Ønske om underførelse
Det skal dog lige nævnes, at der jo 
kørte flere tog på sporene på det her 
tidspunkt. Lokalbanerne var vel 
nærmest på deres højeste, ligesom 
der var en del godstrafik på stræk-
ningen. Så bommene gik nok op og 
ned lidt oftere.

I planen hed det, at »denne be-

vogtede overkørsel må engang med 
tiden afløses af  en underførelse af  
gaden under banen.« Silkeborg Avis 
kunne desuden oplyse, at Statsba-
nerne allerede havde meddelt, at 
sporene kunne løftes to meter over 
det daværende niveau, hvorved ve-
jens underførelse var mulig. 

I 1951-drøftelserne indgik en for-
ventning om, at planerne også ville 
få betydning for viadukten på Sejs-
vej på den anden side af  åen. Som 
avisen noterer, så »er det jo ingen 
hemmelighed, at de nuværende via-
dukter er utilfredsstillende. De er 
ikke blot for smalle, men også for 
lave med deres seks meter fri højde.«

»Bare« en plan
Som vi alle ved, blev ingen af  disse 
delplaner til noget. Alt ser i princip-
pet ud ved jernbaneoverskæringen, 
som det gjorde i 1951. Bortset fra 
det lille ledvogterhus, som blev revet 
ned i 1986.

Det er ikke lykkedes mig at af-
klare, om der efterfølgende blev ud-
arbejdet et egentligt projekt. Men nu 
var der jo også »bare« tale om en 
plan - en idé om, hvordan man bedst 
muligt kunne løse problemerne. 

Måske er forklaringen den helt 
simple, at økonomien spændte ben 
for al videre snak. Silkeborg var 
på dette tidspunkt kendt som en 
arbejdsløshedsø med meget stor 
ledighed. Der blev taget mange ini-
tiativer i et forsøg på at afhjælpe 
denne situation, men en viadukt ved 
Søndergade/Frederiksberggade blev 
det ikke til.

Forslag om viadukt i 1919
Det historiske tilbageblik stopper 
dog ikke her. Allerede i begyndel-
sen af  1919 var spørgsmålet om en 
viadukt oppe at vende. Omend i en 
meget mere dramatisk og indgri-
bende udgave.

Silkeborg Avis kunne 22. januar 
1919 bringe nyheden om, at »stats-

banerne vil nedlægge overkørslen 
ved Frederiksberggade ved hjælp 
af  en viadukt.« 

Og avisen konstaterede, »at dette 
vil ske før eller senere, når de nye 
baner til Bramming, Kjellerup og 
Bryrup er anlagt, må anses for en 
given ting.«

Uden at Statsbanerne tilsynela-
dende havde henvendt sig til kom-
munen for at drøfte planerne, så for-
lød det, at man allerede havde sendt 
en jernbaneingeniør til byen, som 
var i gang med at lave opmålinger.

Søndergade rettes ud
Statsbanernes noget overraskende 
plan gik ud på at rette Søndergade 
ud, så den blev ført i lige linje fra 
Torvet ned til et sted i nærheden af  
jernbanebroerne. Altså helt ned til 
nuværende Åhavevej ved vandre-
hjemmet. 

Gaden ville derved komme til at gå 
tværs hen over det areal, hvor man 
allerede var meget langt fremme 
med planerne om opførelse af  et 
nyt og tiltrængt ting- og arresthus 

(politistationen). Og så skulle den 
fortsætte ned gennem dommerens 
baghave. 

Nede ved den eksisterende jern-
banedæmning var det så tanken at 
etablere en viadukt. Svarende til den 
fra 1926, vi stadig benytter på Åha-
vevej. Men ikke nok med det. Vejen 
skulle derefter føres i en »skrå linje 

over til det sted, hvor Sanatorievej 
og Frederiksberggade mødes«, så 
færdslen kunne fortsætte mod syd 
ad Horsensvej. 

Smuk og bekvem adgangsvej 
Silkeborg Avis mente, at det ville bli-
ve en smuk og bekvem adgangsvej 
til byen. Samlet set faktisk en fordel 

Skal jernbanen over 
eller under vejen?

 | Jernbaneoverskæringen i et af byens mest trafikerede kryds: Christian 8.s Vej-Drewsensvej-Frederiksberggade. Til 
venstre ses ledvogterhuset, som blev nedrevet i 1986.  FOTO: HANS JØRGENSEN, MIDTJYLLANDS AVIS, 1966.

 | Jernbaneoverskæringen set mod 
Frederiksberggade. Foto: ca. 1915.

Allerede i 1919 blev der talt om at få  
adskilt jernbaneskinnerne og vejen  
- dengang med et ret dramatisk forslag.  
Og som bekendt drøftes spørgsmålet stadig
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 | Rejsegilde på det nye ting- og arresthus på Søndergade. 
Set fra hjørnet ved Møllegade. Foto: 1920.

for byen. Og så tilføjedes det lako-
nisk »Til gengæld må det med vægt 
forlanges, at statsbanerne anlægger 
en gangbro over banelinjen ved den 
nuværende overkørsel.« Sådan!

Forklaringen på, at avisen var så 
positiv over for en så (undskyld!) 
vanvittig plan, var, at redaktør Sø-
rensen, en af  datidens største »influ-

encere«, grundlæggende var imod 
placeringen af  ting- og arresthuset 
på Søndergade.

Han mente også at vide, at »de 
fleste borgere har i høj grad undret 
sig over, at byrådet har valgt denne 
plads i stedet for et smukt og mere 
centralt beliggende sted.«

Til gengæld syntes prisen for 

dette benspænd for byggeplanerne 
at være dette indgribende viadukt-
projekt. Men redaktøren mente 
åbenbart, at det var godt nok. 

Ikke noget officielt
En lille uge senere blev sagen bragt 
op på et byrådsmøde, uden for dags-
ordenen. Her kom det frem at »der 

endnu ikke forelå noget officielt om 
denne sag.« Ja, formanden for byrå-
det udtalte ligefrem, at »denne sag 
eksisterer kun i de pågældende bla-
des spalter.« Man havde med andre 
ord endnu ikke fået en henvendelse 
fra Statsbanerne. 

En jernbaneingeniør havde godt 
nok været forbi rådhuset og spurgt 
til den ubebyggede plads ved dom-
merboligen. Og formanden havde 
fortalt ham, at »der skulle opføres 
et ting- og arresthus«, hvorefter in-
geniøren erklærede, at »så var der jo 
ikke så meget mere at gøre.«

Fremskredne byggeplaner
Sagen var nemlig den, at ting- og ar-
resthusplanerne på dette tidspunkt 
var så fremskredne, at man forven-
tede, at tegningerne ville være klar 
indenfor en måneds tid.

På mødet var holdningen blandt 
byrådets medlemmer da også klar. 
Nu havde man med store vanskelig-
heder, mange udgifter og mange in-
volverede parter erhvervet grunden, 
fået lavet tegningerne og var klar til 
at gå i gang. Så nu var det vigtigt 
»ikke yderligere at sinke opførelsen 
af  det nye ting- og arresthus.« Først 
efter avisomtalen fik byrådet en hen-
vendelse fra Statsbanerne.

Adresse fra byens borgere
Avisredaktøren satte nu handling 
bag sine holdninger. Han sørgede 
for, at der blev formuleret en »adres-
se« til byrådet »fra et betydeligt tal 
af  byens borgere«, der udtalte sig 
»indtrængende for flytning af  det 
påtænkte ting- og arresthus«.

Han kunne endda pege på en vel-
egnet plads for nybyggeriet, nemlig 
en ubebygget grund på hjørnet af  
Nygade og Tværgade - formodentlig 
der hvor Metodistkirken opførtes i 
1922. Redaktøren kunne ligefrem 
melde, at var grunden ikke stor nok, 
så var ejerne af  nabogrunden villige 
til at frasælge noget af  deres jord.

Borgermøde
Først dagen før byrådsmødet, hvor 
Statsbanernes projekt endelig var 
kommet på dagsordenen, fik redak-
tør Sørensen konfirmeret sin adresse 
på et borgermøde. 

Her var stemningen blandt de 200 
fremmødte afgjort »mod byrådet.« 

Hvilket, mente redaktøren, blev be-
kræftet af  »de kraftige håndklap«, 
der hilste ham efter hans indledning. 

Der udspandt sig en lang debat 
på mødet, hvor også mange byråds-
medlemmer var mødt op. Alligevel 
var der kun 78, der satte deres navn 
på adressen.

Protest fra beboere
Og nu var der så kommet en protest 
på banen. Det var beboerne langs 
Frederiksberggade, der mente, at 
deres huse og særlig ved Trianglen 
ville »komme til at svæve mere eller 
mindre i luften med ophøjede fortove 
og mure eller skråninger på begge 
sider af  tre veje.« 

Så nu var det hele mildest talt ved 
at ende i noget værre rod.

Byrådet holder fast
På det afgørende byrådsmøde 22. 
marts blev Statsbanernes viadukt-
plan pure afvist. Placeringen af  
ting- og arresthuset blev fastholdt. 

Under behandlingen af  sagen 
kom man frem til, at det jo altid se-
nere kunne tages op til overvejelse at 
gennemføre det noget mere kostbare 
projekt - at lave en nedgravet via-
dukt ved jernbaneoverskæringen.

Holdningen var, at Søndergade 
var »en gammel landevejsgade, og 
at husejerne har bygget derude i det 
håb og den tro, at det var indkørs-
len« til byen.

Tilbage til start
Og så er vi tilbage til start. Alle 
kunne blive enige om, at der var 
problemer med jernbaneoverskæ-
ring og jernbanebomme på byens 
mest trafikerede gadeforløb. At de 
ikke ville blive mindre med tiden. 

Alle kunne også enes om, at det 
ville blive et dyrt og næsten uover-
skueligt projekt. 

Derfor blev det gemt væk til bedre 
tider. 

Og ærligt talt. Set i et 100-årigt 
perspektiv, så var det måske meget 
godt, at Statsbanernes og avisredak-
tørens planer ikke blev gennemført.

 åske var det også godt nok, at 
man ikke allerede på dette tidspunkt 
fik lavet en viadukt ved Frederiks-
berggade-Christian 8.s Vej. 

Men måske er tidspunktet nu det 
rigtige? Hvem ved. | Masser af biler og cyklister ved jernbanebommene. I baggrunden ses Drewsensvej. Foto: ca. 1966.


