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SILKEBORG: Denne uge har 
sikkert været helt speciel for 
»nybegynderne« i folkesko-
len. Sådan har det nok altid 
været. 

I 1978 var avisen på besøg 
på Bakkeskolen på Oslovej, 
som netop det år havde fået 
selvstændig status. Her talte 
journalisten med Jens, Tho-
mas, Christine og Lene, som 
ses her på billedet. De var net-
op begyndt i 1. klasse. 

Et nyt liv var begyndt med 
skoletaske, penalhus og sko-
leskema, men som Lene ud-

talte: »Jeg ved ikke, hvad der 
står på skemaet, for jeg kan jo 
ikke læse endnu«. 

Bakkeskolen blev senere 
nedlagt - den allersidste sko-
ledag var 21. juni 1989. Nu 

rummer bygningerne Silke-
borg Ungdomsskole.
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Første skole-
dag i 1978 på 
Bakkeskolen. 
Skolen blev 
i øvrigt 
nedlagt en 
halv snes år 
senere.
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Første 
skoledag 
for 35 år 
siden

Fem medarbejdere 
opsiges, men to 
forventes at kunne 
fortsætte i nyt regi. Det 
journalistiske indhold 
vil stadig være lokalt

Af Ste� en Lange

SILKEBORG: Lokalradioerne 
Radio 1 og Radio Guld fort-
sætter i nyt regi i løbet af ef-
teråret, hvor de skifter navn 

til Radio M Silkeborg og Ra-
dio Alfa Silkeborg. Radiodrif-
ten outsources til Radio ABC i 
Randers, og som resultat her-
af opsiges fem medarbejdere. 
To af dem vil dog med stor 
sandsynlighed kunne fort-
sætte på ABC.

Nyhederne til de nye lokal-
radioer vil også fremover bli-
ve leveret af journalister i Sil-
keborg, og det er således 
udelukkende oplæsning af 
nyheder og musikafviklingen, 
der fl ytter. Herved frigøres 

ressourcer, der kan bruges til 
at styrke Midtjyllands Avis på 
andre områder, herunder 
også produktionen af lokal-
journalistik. Det lokale salgs-
arbejde på radioerne fortsæt-
ter uændret fra Silkeborg.

Radio ABC afvikler i dag lo-
kalradioer fl ere steder i lan-
det, blandt andet i Sønderjyl-
land, Skive, Aarhus og i 
Herning. Og det er netop de 
gode erfaringer herfra der har 
gjort, at modellen med de lo-
kale radioers samarbejde 

med Radio ABC nu også over-
føres til Silkeborg. Det sker 
efter Herning Folkeblads op-
køb af Midtjyllands Avis pr. 1. 
juli.

Baggrunden for den nye 
model er en erkendelse af, at 
lytterne ønsker den samme 
musik uanset, om de bor i den 
ene eller den anden by. Derfor 
kan man med fordel centrali-
sere musikdelen og den tekni-
ske afvikling på lokalradioer-
ne, mens nyhedsformidlingen 
stadig er lokal. 

I de kommende måneder 
vil Midtjyllands Avis og Her-
ning Folkeblad på mange an-
dre områder se på, hvor man 
eventuelt kan styrke samar-
bejdet og lære af hinanden. 
Målet er ikke en ensretning, 
men en styrkelse af den lokale 
forankring. Herning Folke-
blad er fondsejet. Det betyder, 
at fokus ligger på at betjene 
lokalområderne med nyheder 
og annoncer, og ikke udeluk-
kende at skabe overskud til en 
udefra kommende ejer.

De to lokalradioer 
i Silkeborg outsources

SILKEBORG: Der var i nat to 
mænd, som ikke kunne holde 
sig og derfor valgte at tisse på 
åben gade. 

Kl. 02.36 var det en 19-årig 
mand, der blev taget med 
bukserne nede, og allerede kl. 
03.05 var den gal igen. Her 
var det en 18-årig mand, der 
også blev taget på fersk ger-
ning. Begge tilfælde var i Ny-
gade, og der venter nu dem 
begge en bøde.
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To mænd blev 
taget i at tisse 
på åben gade

SILKEBORG: I går kl. 17.12 
skete der et færdselsuheld på 
Borgergade. En 23-årig kvin-
de fra Viborg kom kørende i 
sin bil og kørte mod syd ad 
Borgergade. Da hun skulle 
dreje til venstre ad Lupinvej, 
kørte hun ud foran en 39-årig 
kvinde fra Silkeborg, der på 
cykel kørte ad Borgergade 
mod nordvest. 

Den kvindelige cyklist kør-
te ind i siden af den 23-årige 
kvindes bil og kom lettere til 
skade. Den kvindelige bilist 
bliver sigtet for ikke at over-
holde sin vigepligt. 
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Cyklist 
påkørt på 
Borgergade

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

SILKEBORG: Imellem den 8. 
og den 14. august har der væ-
ret et tyveri fra bådpladserne 
ved Myrhus på Horsensvej. 

Her er der fra en kabinebåd 
blevet stjålet en motorhat fra 
en 50 hestes Suzuki påhængs-
motor. Motorhatten har en 
værdi af 10.500 kr. 

Tyveri fra 
kabinebåd 
ved Myrhus


