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Gadebelysning
I 1856 var Silkeborg en
af de byer i landet, der
først fik et gasværk - og
langsomt blev byens gader
forsynet med gaslygter.
Som led i moderniseringen
af gadebelysningen kom
der lysstofrør op på Torvet
og i Vestergade i 1951. Alligevel var der i 1956 stadig
308 gaslygter i Silkeborgs
gader. Deres skæbne var
dog beseglet. Der blev
endegyldigt lukket for
gasværkets haner i 1968.

Torvet er oplyst af et armatur med lysstofrør - ikke så kønt, men sikkert
godt og praktisk. Læg mærke til, at der på Torvet er både en pølsevogn og en
kaffevogn. Nedgangene til de underjordiske toiletter ses i midten. Det lille hus i

Østergade set fra Torvet. Til højre ses en af Torvets meget fine gaslygter

baggrunden med hvidt tag blev benyttet af Torvets parkeringsvagt. Bag sneen

med flere opsatser. I baggrunden er en telefonmontør ved at ordne

på taget af Østerport gemmer Silkeborg Lysavis sig. Den holdt kun kort tid - fra

ledningerne oppe på taget af Silkeborg telefoncentral.

maj 1972 til den blev slukket pga. oliekrisen i 1973.

FOTO: JENS CHR. PEDERSEN. 1898.

Byrum og gadeinventar i Silkeborg
AF LIS THAVLOV, SILKEBORG ARKIV

redaktion@midtjyllandsavis.dk

Silkeborg midtbys gaderum har gennem
de senere år helt ændret karakter. I 2017
fik Torvet et helt nyt udtryk, og hen over
vinteren 2020/21 er Vestergade og Søndergade ved at være færdigindrettede
med ny belægning og et helt nyt look.
Det offentlige rum består af mange

forskellige elementer. Gadens inventar
er et af dem. Tænk bare på hvordan
den nye belægning ændrede Torvet. At
der kom en fast scene med indbyggede
toiletter. Og hvad med nedgangene til
parkeringskældrene. Deres udformning
er der sikkert tænkt en hel del over.
Nu oplever vi de første antydninger af
beplantningen midt på Vestergade.
Men pludselig kan det hele være
væk eller forandret. Det der var smart
engang, kommer med tiden til at se
gammeldags ud. I 1972 blev der opsat
moderne baldakiner på tværs og på
langs i Søndergade, som blev udråbt til

Postkasser
Postkasser fandtes på mange gader, på
torve og på pladser.
De var en del af gadebilledet i landets byer fra 1860, hvor de blev standardiseret og fik den røde farve. I 1915

Danmarks første overdækkede gågade.
De blev nedtaget i 1993.
Hvad er så gadeinventar? Det er de
ting eller installationer, der placeres
på gader, torve og pladser til brug for
byens mennesker. De er tilpasset de
omgivelser, de placeres i - og alle tjener
de et ganske bestemt formål, dækker
bestemte behov.
Gadeinventar kan være noget, vi
næsten ikke bemærker, men som vi
alligevel er ret afhængige af eller sætter
pris på. Tænk bare på vareautomater,
telefonbokse, postkasser, gadelygter,
cykelstativer, men også butiks-, gade- og

Baldakiner
var der 15.000 postkasser i Danmark.
I 2016 var der ca. 7000. I 2019 var der
6000 tilbage.

De karakteristiske baldakiner langs facaderne og
på tværs af Søndergade
blev sat op i forbindelse med, at gaden blev
omdannet til Silkeborgs
første permanente gågade i 1972.

Samtidig med
baldakinerne blev sat op
blev Søndergade udråbt
til Danmarks første
»overdækkede gågade« i
den forstand, at publikum
nu kunne gå tørskoet langs
med butiksfacaderne og fra
den ene side af gaden til
den anden under de smarte
Her ses en lille postkasse ophængt på Skoleboghandelens facade på hjørnet af

baldakiner, som blev

Skolegade og Hostrupsgade. Cykler er en anden form for gadeinventar - tidligere ofte

nedtaget igen i 1993. FOTO:

placeret ved kantstenen, som denne budcykel. FOTO: JOHS. JENSEN. 1943
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vejskilte, bænke, affaldskurve, plakatsøjler, blomsterkummer - og efter at vi
fik gågader også gadekunst.
De fleste af os bemærker sikkert kun
sjældent, hvad gaden rummer af den
slags »ting«. De er der jo bare. Måske
sker det først, når de ikke er der længere.
Hvis du lider af »corona-kuller«, var
det måske en idé at gå på jagt efter nutidens hotte byinventar - og arkivet vil da
meget gerne have fotos til samlingen af
det, som du møder på din vej.
Her en fotoserie med eksempler på noget af det gadeinventar, som med tiden
er forsvundet fra gadebilledet.
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Telefonbokse
Telefonboksen var engang
en moderne indretning i en
moderne by. Et velkendt syn
overalt i gadebilledet. Så sent

Bilernes by
som i 1996 satte Tele Danmark
52 nye telefonbokse op i Silkeborg og omegn. I 2011 var der
kun tre tilbage i byen.

Det mest dominerende og generende gadeinventar blev med tiden bilerne - i de smalle
gader, der var etableret i hestevognenes tid.

Tæt trafik og bilos plagede bymidten helt frem
til, at gågaderne begyndte at blive etableret i
slutningen af 1960’erne.

Torvet set mod Østergade og Østerport. Hovedvejene fra Aarhus
til Herning og Horsens til Viborg går stadig tværs hen over byens
centrale plads og her er masser af parkerede biler. Der er på dette
tidspunkt (ca. 1950) to telefonbokse - den forreste tilhører Taxa og er til
glæde for deres kunder, den bageste er en af byens mange offentlige

Trafikale problemer i Vestergade, som de kunne opleves en almindelig dag i 1956.

telefonbokse.

Vareautomater
Gennem hele 1900-tallet var vareautomater at
finde overalt på mange forretningers facade.
Automaterne var datidens 24/7-handel eller
»døgnere«.

Her kunne man købe tobak, kaffe, kager og
wienerbrød, slik, smørrebrød, frugt, film - alt
efter hvilket varesortiment ejeren havde at
tilbyde i sin butik.

Midt i en overgangstid. Den gamle grønne telefonboks designet af Jens
Ingwersen blev opstillet over hele landet fra midten af 1930’erne. Her
erstattes den af JTAS’ mere moderne med store vinduesflader.
Bemærk også skiltene, der viser trafikanterne vejen til Himmelbjerget
og de større byer omkring Silkeborg. FOTO: AFTENPOSTEN. 1957.

Telefonbokse

Fotograf Johs. Jensen har fra indgangsdøren til sin butik på Vestergade 22 taget dette foto - omkring

på fortovet på

1962. På gadens modsatte side er der en vareautomat. Her kunne man købe cigaretter og kaffe. Den

Hostrupsgade/

tilhørte nok kælderbutikken, som kun lige kan anes ude til højre: Freddys Kaffe, Vestergade 29.

Skoletorvet.
Arkitekt Jørn
Utzon lavede de

Det er ikke svært at finde, men

første udkast, og

svært at vælge blandt de mange

sønnen Jan Utzon

fotos i arkivets samling af

færdiggjorde

købmandsforretninger, der havde en

formgivning og

automat på facaden. Her er det Ankers

detaljering til den

Kolonial på hjørnet af Christian 8.s

karakteristiske røde

Vej og Østergade. Forretningens

telefonboks.

automater ses til højre. Ejendommen
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blev revet ned i foråret 1971 for at give
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plads til udvidelsen af Christian 8.s

1996.
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