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ved den gamle Papirfabrik, 
efter at der nu er etableret ca-
feer og restauranter i forbin-
delse med lukningen af den 
gamle fabrik og etableringen 
af den nye bydel. Og mange 

nyder da også at opholde sig 
ved faunapassagen, der blev 
indviet i sommeren 2004.

For 20 år siden var pladsen 
til at nyde livet langs med 
Remstrup Å over for Papirfa-
til at nyde livet langs med 
Remstrup Å over for Papirfa-
til at nyde livet langs med 

brikken straks mere begræn-
set. 

I denne uges »Det var en-
gang« har Avisens daværende 
fotograf, Preben Baltzer, dog 
indfanget sommerstemnin-
gen ved åbredden dengang, 

hvor små og store lystfi skere 
prøvede lykken. 

I baggrunden ses Kvickly og 
Søtorvet - og benzintanken. 
Det var dengang, prisen var 
4,99 kr. for en liter 96 oktan.

Remstrup Å anno 1993

La Strada spillede en vigtig 
rolle i Silkeborgs forlystel-

sesliv i næsten 40 år, hedder 
det bl.a. i avisartiklen. 

Vi, der var unge i byen den-
gang og gik i byen, kan til ful-
de tilslutte os den kendsger-
ning. Det var på La Strada, det 
foregik. Unge mennesker i 
dag, der er storforbrugere af 
festivaler, koncerter og disko-
teker, ville nok betragte os 
som håbløse, hvad angik krav 
til underholdning, men tiden 
og tilbuddene var anderledes 
dengang.

1. november 1960 begynd-
te jeg tjenesten på Silkeborg 
Station efter de første år af 
min DSB-tid i Nyborg. På Bø-

gilds pensionat på Sønderga-
de, hvor jeg i den første tid 
både boede og spiste, fi k jeg 
også en omgangskreds, nem-
lig de øvrige pensionærer. De 
fortalte mig, hvor jeg skulle 
gå hen for at have det rart i 
fritiden. 

Langho� s Konditori, f.eks. 
Her mødtes vi til aftenka� e. 
Fredag og lørdag skete det af 
og til, at vi fortsatte på La 
Strada. De store udskejelser 
var der ikke tale om. Vi drak 
en øl eller to, hyggede os i re-
stauranten, der altid fredag 
og lørdag var fyldt op med 
gæster. Ikke alene unge kom 
her, ægtepar og enlige ældre 
hyggede sig her hos Flem-

ming Kubel. Også mange kur-
gæster valgte at tilbringe en 
festlig aften på La Strada.

Silkeborg Mandskors med-
lemmer var klædt i mørkt 

tøj, hvid skjorte og butterfl y, 
når der var koncert med ko-
ret. En aften efter en koncert 
var vi nogle få sangere, der 
lige ville slutte af med en øl på 
La Strada. Restauranten var 
fyldt op, så en ung pige, der 
troede, vi var tjenere, hen-
vendte sig til Kristian Jensen 
(Søbageren):

- Kan De ska� e os et bord?
- Nej, svarede Kristian på 

sædvanlig lystig vis. Sådan ét 
er vi faktisk også selv på jagt 
efter.

Tjenerne kendte vi stamgæ-
ster. Især overtjener Kristen-
sen havde vi et nært forhold 
til. Han kunne næsten altid 
fi nde et bord til os. En aften 
var det en ny tjener, der be-
tjente os. Han kendte os der-
for ikke, så da jeg rejste mig 
for at gå på toilet, fulgte han 
efter mig og sagde:

- Der er ikke afregnet!
Kristensen hørte i forbifar-

ten bemærkningen og sagde:
- Nej, det bliver der senere.

Den nye tjener beklagede 
meget, men han kendte mig jo 
ikke. Jeg tog naturligvis ikke 
bemærkningen fortrydeligt 
op. Tjeneren havde jo nok 
dårlige erfaringer fra enkelte, 
der tog lidt let på det med af-
regning.

Det skete, at Flemming Ku-
bel kom ind i restauranten, 
iført sit kokketøj. En af dem, 
jeg var sammen med, fandt, 
at denne påklædning ikke rig-
tig hørte hjemme på en pæn 
restaurant, og det fortalte han 
Kubel. Svaret faldt straks.

- Jeg går f ... i det tøj, der 
passer mig - i min egen forret-
ning!

Ja, men så er det ikke en 
pæn restaurant, svarede hans 

gæst, der åbenbart gerne ville 
have det sidste ord.

Siden har jeg været på fl ere 
fl otte restauranter, hvor kok-
ken er kommet ind i »uni-
form«, ofte for at orientere 
om retterne, der serveres o.l. 
Påtalen over Kubels påklæd-
ning var vist skudt en anelse 
ved siden af.

Efter en eftermiddagsvagt, 
hvor næste dags vagt ikke 

var en morgenvagt, kunne jeg 
fi nde på lige at kigge ind på La 
Strada. Den samme idé havde 
Aktuelts chefredaktør, der ef-
ter eftermiddagens arbejde 
med morgendagens avis ger-
ne slappede af med en øl på 
restauranten. Vi faldt i snak 
en aften. Jeg fortalte ham, at 
jeg havde journalistikken som 
hobby.

- Jeg vil gerne bruge noget 
af det, De skriver, hvis det er 
velskrevet, bemærkede han.

Jeg tænkte, at jeg lige så 
godt kunne forsøge mig med 
det samme og dristede mig til 
at spørge musikerne, der den-
ne aften spillede i restauran-
ten, om de var interesserede i 
at stille op til et interview.

Det var de, jeg blev allerede 
i pausen inviteret ind i et til-
stødende lokale, hvor vi i fred 
og ro kunne tale sammen.

Orkestret var det norsk-ita-
lienske orkester »Mickey 
Mouse«. Orkestermedlem-
merne befi nder sig pludselig i 
en livlig diskussion om pop og 
klassisk musik. Den italienske 
kapelmester talte begejstret 
om Bach, Paganini, Vivaldi og 
Mozart, medens orkestrets 
kvindelige medlem fra Norge 
forsvarer sit hjemlands me-
ster, Grieg.

Men popmusikken skal jo 
spilles, det forventer publi-
kum, understregede de alle.

Jeg havde stof nok til artik-
len »Den lødige musik har 
også sin berettigelse«, bragt i 
Aktuelt 9. februar 1965.

Da pausen var forbi, og or-
kestrets medlemmer atter var 
på scenen, kom tjeneren med 
en øl på sin bakke. Til mig. Fra 
orkestret som tak for en god 
samtale, skulle tjeneren hilse 
og sige.

Hidtil havde jeg lavet mær-
kedagsomtaler, »på-udkig«- 
artikler o.l. til Silkeborg Avis, 
som Midtjyllands Avis hed 
dengang. Nu havde jeg også-
prøvet at lave interviews.

Det var gode orkestre, 
Flemming Kubel engagerede 
til La Strada. Nogle var dan-
ske, andre fra andre lande. 
Som nævnt et orkester fra 
Norge, men også orkestre fra 
det dydlige udland gæstede 
Silkeborg.

Dario Campeotto var enga-
geret til at underholde på 

La Strada. Det var i perioden, 
da sangen »Angelique« var på 
alles læber. Den sang Campe-
otto også i Silkeborg, kan jeg 
huske.

Silkeborgs egen Grethe Da-
vidsen gæstede også fl ere 
gange La Strada. Jeg vidste 
altid, hvornår Grethe David-
sens orkester, som også bl.a. 
omfattede hendes mand, 
»Bette Børge« på klaver, skul-
le spille på La Strada. Jeg hav-
de kilden til oplysningen lige 
ved hånden, da jeg var kolle-
ga med hendes far, der også 
var ansat på Silkeborg Stati-
on. Det skete også, at radioen 
transmitterede direkte fra La 
Strada, når Grethe Davidsen 
og hendes orkester spillede. 
Vi, der dansede, blev bedt om 
ikke at komme for tæt på de 
opstillede mikrofoner, når der 
blev transmitteret. Vi fulgte 
nøje med i, hvornår den røde 
lampe ved scenen blev tændt, 
så blev der transmitteret. Vi 
hørte også, når Grethe bød 
lytterne velkommen til »La 
Strada i Silkeborg, hvor det i 
aften er Grethe Davidsen og 
hendes orkester, der spiller«.

Al ting har sin tid. Restau-
ranter som La Strada med un-
derholdning og dans er vist 
ikke lige sagen mere. Vi, der 
kom sådanne steder i 60’erne, 
mindes endnu de mange hyg-
gelige timer. 

Og mange silkeborgensere 
lader nok tankerne gå tilbage 
til festlige aftener med dans 
og musik på La Strada. Re-
stauranten, der i næsten 40 år 
var en vigtig del af Silkeborgs 
forlystelsesliv.

Det var på La Strada det foregik

Villy Lovdal.

Her i Teaterbygningens stueetage lå restauration 
La Strada, der gennem fl ere årtier satte sit præg på 
Silkeborgs natteliv.

Henvendelser om artikler bragt under »Det var den gang« kan ske til:
Silkeborg Arkiv - E-mail: arkiv@silkeborgbib.dk - Tlf.: 87 22 19 24 

DET VAR DENGANG

Midtjyllands Avis har gennem tre lørdage bragt 
en serie om par, som har mødt hinanden i 
Silkeborgs natteliv og i tilknytning hertil også 
sat fokus på de mange beværtninger og disko-
teker, der gennem årene har været med til at 
de� nere Silkeborgs natteliv, bl.a. La Strada på 
Torvet, som vi fortalte om lørdag 27. juni. Det 
har fået minderne til at dukke frem hos Viggo 
Lovdal fra Galten, der rettede henvendelse til 
Avisen for at fortælle om sine oplevelser. Her er, 
hvad han husker fra dengang:

Små og store lystfi skere 
prøvede for 20 år siden 

lykken i Remstrup Å over 
prøvede for 20 år siden 

lykken i Remstrup Å over 
prøvede for 20 år siden 

for Papirfabrikken.


