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Så sent som i 1956, 
da værket var 100 år 
gammelt, forudsagde 
en af festtalerne, at 
selv med atomkraft 
ville der være behov 
for gasproduktion

SILKEBORG: Vi skrev forle-
den, at Per Klüver fra Gasmu-
seet i Hobro tirsdag i næste 
uge i Silkeborg fortæller om 
gasværksindustriens opblus-
sen, storhed og fald i Silke-
borg.

Og det lokalhistoriske hjør-
ne handler det i dag netop om 
gasværket i Silkeborg.

Silkeborg Gasværk var i en 
sørgelig stand umiddelbart 
før sin nedrivning i slutnin-
gen af 1960’erne. Skriften på 
væggen EX FUMO DARE LU-
CEM & CALOREM – »fra røg 
til lys og varme« stammer fra 
værkets storhedstid ved den 
store udvidelse i 1926. 

En tid, hvor gassen trods 
elektricitet og fremskridt sta-
dig var fremtidens teknologi.

Værket var blot det syven-
de, der blev opført i Danmark  
- og det i en ny by næsten 
uden indbyggere. Det blev 
bemærket i København, som 
endnu kun kunne drømme 
om at få det hvide gaslys. 

Værkets historie hænger sam-
men med Silkeborgs opståen 
som industriby - da det var 
Michael Drewsen, der sam-
men med kommunen fi k vær-
ket til byen.

Gasværket blev omgivet af 
selvsikre folk, der troede på 
gassen. Rækken er lang af be-
styrere og belysningsudvalg-
formænd, som forstod at sikre 
værket en central position i 
byens forsyning. 

Så sent som ved 100-års ju-
bilæet i 1956 forudsagde en 
af talerne, at selv med atom-
kraft ville der være behov for 

gasproduktion. Atomkraft el-
ler ej, værket lukkede 12 år 
senere og gjorde plads til det 
nye rådhus ved søen.

Resten af historien kan hø-
res ved Per Klüvers foredrag 
om Silkeborg Gasværk først-

kommende tirsdag aften. 

Tirsdag 22. oktober kl. 
19: Silkeborg Arkiv/
Silkeborg Bibliotek: 

Foredrag ved Peter Klüver 
fra Gasmuseet i Hobro.

Gas-
værkets 
storhed 
og fald

Skriften på væggen på gasværket - EX FUMO DARE LUCEM & CALOREM – »fra røg til lys 
og varme«, ca. 1960. FOTO: SILKEBORG ARKIV

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

Gasværkets to gasbeholdere set fra Godthåbsvej.  
FOTO: SILKEBORG ARKIV

Gasværkets bygninger set fra Søvej, 
år 1956. 

FOTO: SILKEBORG ARKIV

Af Erik Nyengaard

Egholmvej 7 B, Gjern

Nu har jeg vist stukket næsen i 
en hvepserede - igen!

Men der er  to modstriden-
de parter, begge vil ha’ ret ! 
Min opfattelse er, at ingen af 
disse to har ultimativt ret, og 
begge har skyld/ansvar.

Først Tangedæmningen: 
Når man ser på et kort med 
høj opløsningsgrad, for eks. 
1/40 000, kan man se utroligt 
meget om Gudenåens fald, og 
det er det, vi taler om!  Jeg har 
haft nogle rigtig hyggelige 
meningsudvekslinger med 
»søfolket« - repræsenteret  af 
Verner Gorridsen. Og søfol-
kets standpunkt er, at al det 
vand, der løber in i Tange Sø, 
det løber ud igen!

Og det overvåges nøje. Så 
derfor skades åløbet ikke i sit 
forløb. Det er næppe helt rig-
tigt. Bedømt ud fra mit om-
talte kort er koten ved tange-
værket max. 1 meter lavere 
end en halv km. Syd for Alling 
Å’s indløb i Gudenåen. Det 
end en halv km. Syd for Alling 
Å’s indløb i Gudenåen. Det 
end en halv km. Syd for Alling 

drejer sig om en distance på 
ca. 13 km. Altså et fald på 1 m 
på disse 13 km.  På de foregå-
ende 13 km. Dvs. ½ km. S for 
Resenbro og til Alling Å’s ind-
løb er faldet på 5 meter. Der er 
ingen tvivl om at denne op-
bremsning forplanter sig 
langt tilbage i systemet. Det er 
ikke noget, der noteres her og 
nu, men over de nu forløbne 
knap 100 år vil det naturligvis 
kunne spores. Det svarer nok 

til at det ene spor på motorve-
jen lukkes - så sker der også 
noget bagude!

Som jeg førhen har skrevet: 
»De fejl, vi påfører systemet, 
skal vi også i egen interesse 
søge at afbøde«.  Og igen: Jeg 
er ikke ude efter Tangevær-
ket.

Der har vi hr. Okholm, som 
en del af synden. Uden at ge-
nere hr. Okholm kan vi nok 
konstatere, at det ikke er med  
stor entusiasme, han røgter 
sin grøde-skæring. Man kun-
ne måske endda hævde, han 
er imod dette arbejde!

Måske kan problemet ikke 
længere løses kun ved grøde-
skæring! Og så nærmer pro-
blemerne sig snarest Silke-
borg Langsø. Hvornår står 
vandet op i kælderen på Råd-
huset ?

Hvis det er så galt, bør vi 
nok snarest overveje, om ikke 
Gudenåen, S for Kongensbro, 
bør oprenses for sediment og 
alt for kraftig grøde. En lang-
armet rende-graver med en 
rigtig bred skovl kunne gøre 
underværker! Det kan jeg 
erindre er sket med Remstrup 
Å, hvorfor så ikke Gudenåen? 
erindre er sket med Remstrup 
Å, hvorfor så ikke Gudenåen? 
erindre er sket med Remstrup 

Det næste stykke af åen inden 
Kongensbro!

Der er jeg så godt klar over, 
at de mere eller mindre selv-
udråbte »miljø-folk« vil korse 
sig. Det er forudsigeligt. Jo 
mere misligholdt krat, sure 
mosehuller og vandlidende 
arealer, jo større biologisk di-
versitet kan de se! Hvordan er 
verden dog blevet sådan?

‼ Mere om 
højvande i Gudenå

Af Erik 
Markvad  (SF)

Medlem af 
Silkeborg Byråd
Slagballevej 5 
Vinding  

Skal vi bygge et 
nyt stadion, når 
vi ikke har an-
lægskroner til den nye skole-
reform? 

Ingen i kommunalbestyrel-
sen er uenig med Hans-Jør-
gen Hørning, når han i Midt-
jyllands Avis onsdag den 16. 
oktober efterlyser fl ere an-
lægskroner til den nye skole-
reform. 

At insinuere noget andet, er 
snik snak, det gælder alle 

kommunens 31 politikere, vi 
vil gerne bruge fl ere penge til 
anlæg for at styrke den bor-
gernære velfærd.

Spørgsmålet er, hvordan og 
til hvad anlægskronerne skal 
bruges? Når pengene er små, 
skal vi så »slå til Søren« og 
bygge et nyt fodboldsstadion? 
Det er jo ikke, fordi der ikke er 
et stadion, og det er jo ej hel-
ler, fordi der ikke er plads på 
det nuværende. 

Det er i besvarelsen af dette 
spørgsmål, kommunalbesty-
relsen er uenige. Og den 
uenighed er der ingen grund 
til at skjule. Pengene er der, 
Hans-Jørgen Hørning, det er 
kun et spørgsmål om, til hvad 
de skal bruges. 

‼ Hvad bruges 
pengene til? 

DEBAT
Debatindlæg må højest være på 400 ord. 
Skriv til silkeborg@mja.dk eller Papirfabrikken 18, 8600 Silkeborg

Gasbeholderen (globussen) blev 17. maj1972 bugseret 
over Søvej til Langsøen for at blive sejlet videre til 
Kærsgårdsbroen. Herfra blev den transporteret videre 
på blokvogn - holdt oppe af to kraner, som kørte foran 
og bagved. Hvis det skulle være foregået ad vejnettet 
hele vejen, ville det have været nødvendigt at nedtage 
el-ledninger m.m. undervejs. Målet for transporten var 
hjørnet af Håndværkervej og Navervej, hvor globussen i 
dag fungerer som blikfang. FOTO: SILKEBORG ARKIV


