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Området er tidligere 
tørvemose, og var 
frem til 1921 ejet i 
fællesskab af en række 
ejendomme i den 
nuværende sydby

AF LIS THAVLOV
Arkivleder,  
Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE »Fællesparken« er at 
af  Sydbyens åndehuller. Området, der 
er afgrænset af  Landlystvej, Jernbane-
vej og Baggesensvej, har langt tilbage i 
tiden haft et navn, der antydede, at det 
var i »fælleseje«. Oprindelig lå her på 
matrikel 144 en fællesmose, hvor ejere 
af  de såkaldte Silkeborg Markjorder 
havde ret til at grave tørv. Samme ret 
var der også på mosejorden ved Pøtsø 
og ved Ørnsø, og den var nedfældet 
på skøderne til de oprindeligt ret få 
ejendomme i området. Ejendomsretten 
til fællesmosen synes til sidst at være 
knyttet til matrikelnumrene 109-143. 

Det er usikkert, hvor mange tørv 
man havde ret til at grave, men der 
er nævnt tal på 5000 og 8000 tørv om 
året. De var dog i en dårlig kvalitet, og 
desuden var det svært at finde plads 
til, at de kunne ligge til tørring. Må-
ske var det grunden til, at tørvene i 
årene efter 1900 udelukkende synes at 
være blevet brugt til grundforbedring 
af  grundejernes ofte meget sandede 
jorder. 

Fællesmosen havde afløb gennem 
en bæk til en lille sø, der lå mellem 
nuværende Knudsgade og Absalons-
gade, hvorfra vandet blev ledt ned i 
Lyngsø.

Silkeborg Fællesmose
I Silkeborg Arkivs samlinger har vi 
en »Protokol for Fællesmosen«, der 
dækker perioden 1903-25 og indehol-
der både regnskaber og referater fra 
interessentskabets møder. Heri kan 
vi se, at ejerne af  Fællesmosen i 1906 
nedsatte et udvalg til at varetage deres 
fælles interesser. 

Det skulle forestå udlejning af  par-
celler på jordstykket, som også blev 
brugt til havebrugsformål, og sørge 
for vedligeholdelse af  adgangsvejene 
til området. Men helt konkret blev 
det dog etableret til at indgå i kom-
mende forhandlinger omkring eks-
propriation ved en evt. udvidelse af  
banegårdsarealet. Disse ser ud til at 
være påbegyndt i 1907, idet der tilflød 
interessentskabet en foreløbig udbeta-
ling på 1050 kr. fra Statsbanerne for 
den eksproprierede del af  mosen - det 
må dreje sig om det areal, der lå op ad 
jernbanen.

Det var nu noget andet, der kom til 
at præge arbejdet i udvalget. Allerede 
i 1908 besluttede man på generalfor-
samlingen at forsøge at sælge mosen 
under forudsætning af, at kommunen 
ville overtage vedligeholdelsen af  ve-
jene. 

Der skete dog ikke noget før i no-
vember 1920, hvor bestyrelsen kon-
staterede i protokollen, at lejeindtæg-
terne fra Fællesmosen ikke længere 
dækkede omkostningerne til vejenes 
vedligeholdelse. Man så sig derfor 
»nødsaget til at aflevere regnskab og 
kassebeholdning til byrådets Mark- og 
Skovudvalg«. 

På generalforsamlingen 27. april 
1921 valgtes en ny bestyrelse, hvis 
opgave blev at forhandle med byrådet 
om byens overtagelse af  området og 
»lade arealet omdanne til en park, der 
kunne være til glæde for beboerne.«

Det har sikkert passet godt ind i 
de kommunale planer, at kommunen 
nu fik råderet over området. Byrådet 
havde netop vedtaget en plan for an-
læg af  veje på markjorderne, og ifølge 
den skulle »der anlægges veje over 
Fællesmosen, ligesom der vil ske en 
beplantning på denne, der er for fugtig 
til at egne sig til bebyggelse.« 

Sag »575/21-22«
I den kommunale sag »575/21-22« kan 
vi se, at der allerede 11. maj samme 
år afholdtes et møde med deltagelse 
af  grundejernes repræsentanter og 
kommunens Mark- og Skovudvalg. 
Her blev de store linjer lagt for, hvad 
der skulle ske med området. Der skulle 
bl.a. indhentes afståelseserklæringer 
fra de grundejere, der havde andel i 
mosen. Og så skulle stadsingeniør P. 
Gunder Hansen og havearkitekt Kjær 
udarbejde en plan og et budget for 
dens gennemførelse. Planen skulle 
bl.a. rumme fastlæggelse af  de om-
kringliggende vejes forløb, mosens 
afvanding og etableringen af  selve 
parken. 

Dette arbejde var færdigt 2. august 
1921 og rummede bl.a. en fin plan-
tegning over området, udarbejdet af  
havearkitekten. 

Oplægget fra stadsingeniør og ha-
vearkitekt blev behandlet på byråds-
mødet 8. august 1921 og blev vedtaget. 
Så nu manglede der kun det formelle 
omkring overdragelsen af  brugsretten 
til Silkeborg Kommune. 

Det skete 23. august 1921 på et møde 
på restaurant »Sommerlyst« på Ve-
stergade. Der mødte 60-70 grundejere 
op, som alle - på nær to - var enige om, 
at grundejerne overdrog deres ret til 
jorden, mod at kommunen etablerede 
en park på stedet. Det blev endvidere 
vedtaget, at der skulle nedsættes et ud-
valg på tre personer, der i samarbejde 
med byrådet skulle forestå anlæg-
gelsen af  parken til beboernes fælles 
afbenyttelse. 

Så Fællesmosens udvalg fortsatte 
arbejdet endnu nogle år. Foreningen 
fik tilsyneladende stadig lidt indtæg-
ter fra udleje af  en kolonihave i par-

ken. Og kassebeholdningen blev brugt 
til vedligeholdelse og beplantning. I 
maj 1922 indkøbtes der sågar en »hue 
til opsynet.« 

Fra mose til park
Anlægsarbejdet gik straks i gang. Der 
blev anlagt stier og bygget en smuk 
naturtræs-bro over mosehullerne, der 
lå som to forbundne småsøer, ligesom 
der blev etableret fine blomsterbede. 
Sydbyen var ved at blive et rigtigt by-
kvarter og fik nu sin egen park. På et 
byrådsmøde 22. maj 1922 besluttede 
man at kalde den »Fællesparken« – 
med klar forbindelse til fortid og nutid. 

Den blev de første mange år flittigt 
anvendt af  kvarterets beboere som re-
kreativt område. De voksne spillede 
kroket på græsset, og der blev afholdt 
kommunale koncerter. Børnene havde 
et herligt tumlested til leg og boldspil. 
Den lille bakke, der fører fra Wibers-
gade ned til parken, blev aldrig kaldt 
andet end Tumlebakken. Her kælkede 
børnene, hvis de ikke lavede glidebane 
på søerne eller løb på skøjter. Til glæde 
for børnene blev der også etableret en 
stor legeplads.

Parken friskes op
Efter et par årtier var parken stærkt 
forfalden. Kommunen var begyndt at 
fylde småsøerne op med dagrenova-
tion, og beboerne i kvarteret brugte 
området som losseplads. Det blev kun 
brugt af  børnene som en tarvelig er-
statning for en spændende legeplads. 

Allerede efter indvielsen af  Vestre 
Skole i 1933 blev der fremsat krav fra 
forældrene om ordentlig opfyldning 
af  mosehullerne. Men først i foråret 
1939 blev der ryddet op og etableret 
et nyt anlæg. 

Samtidig blev vandet fra mosehul-
lerne ledt væk gennem en åben grøft. 
Området havde i en årrække ligget hen 
som et vildnis, men da arbejdet var 
færdigt, var der igen et fint parkanlæg.

Skal leve op til sit navn
Op gennem 1980’erne gjorde nye 
beboere og nye tider deres indtog i 
bydelen. Mange undrede sig over, at 
det næsten 6000 m2 store rekreative 
område ikke rigtig blev benyttet. En 
kreds af  forældre til børn i Vestre Fri-
tidscenter henvendte sig derfor i ef-
teråret 1991 til Kulturudvalget. Deres 
idé var, at de lidt triste græsplæner i 
parken, der mest blev brugt til hun-
deluftning, skulle udskiftes med et 
grønt »aktivitets-eldorado« for både 
børn og voksne. Fællesparken skulle 
leve op til sit navn og være kvarterets 
fælles rekreative område. Og det var 
udvalget med på.

I løbet af  april 1992 fik parken nyt 
liv. Initiativtagerne havde fået bevilget 
op til halvdelen af  udgifterne af  kom-
munen. Den anden halvdel blev skaf-
fet fra fonde. Desuden gik kommunen 
ind med mandskab i det fælles projekt. 
Der blev afholdt plante- og arbejdsdag, 
hvor der blev plantet træer og buske, 
lavet blomsterhave og indrettet et om-

råde med borde og bænke og også et 
hundetoilet. Desuden blev den ca. 70 
meter lange sti mellem Ewaldsvej og 
Wibergsgade nedlagt med det formål 
at lægge arealet til Fællesparken.

I nyere tid har parken fået navnet 
»Sydbyparken« - det er nok mere neu-
tralt og mere mundret. Men jeg er ikke 
sikker på, at det er helt i Fællesmose-
interessenternes ånd.

Fra fællesmose til 
fællespark i Sydbyen

 | Vinterstemning i Fællesparken, ca. 1975.

 | Plantegning: Havearkitekt Kjærs parkplan fra sommeren 1921.
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 | Områdets beboere og 
kommunen sørger for 
beplantning af parken 
med frugtbuske, træer 
og blomsterbede. Her er 
børnefamilierne godt i 
gang. April 1992.

Det var 
DENGANG

SILKEBORG 
ARKIV
Henvendelser om  
artikler bragt under »Det 
var dengang«  
kan ske til Silkeborg  
Arkiv, Hostrupsgade 41A, 
Silkeborg

email:  
arkiv@silkeborgbib.dk 

telf.: 87221924

Silkeborg Arkiv har åbent 
mandag-onsdag kl. 11-16 og 
torsdag  
kl. 12-19

 |  Tre drenge fotograferet i Fællesparken omkring 1940.

LINÅ Voksenkoret synger ved et ad-
ventsmøde i Linå Sognehus på tirsdag.

Ved mødet kan man også høre Ellen 
Heebøll Jensen fortælle om et anderle-
des bryllup, og en rejse, der går 40 år 
tilbage, hvor hun indgik ægteskab på 
en helt anderledes måde end normalt. 
Et bryllup og senere et sølvbryllup 
med udfordringer og oplevelser for 
livet. 

Christian Holdensen sidder ved 
klaveret.

Tirsdag 25. november kl. 
19.30: Linå Sognehus:  

Adventsmøde

Adventsmøde  
med korsang og 
fortælling i Linå

SILKEBORG Silkeborg Bibliotekerne 
har igen »Årets bøger 2014 - et litte-
rært roadshow« på plakaten.

Fire af  bibliotekernes største læse-
heste drager i næste uge på landeve-
jen med det litterære roadshow, hvor 
de præsenterer nogle af  årets nye og 
meget forskellige bøger, herunder 
»Stillidsen, »Stoner« og »Liv efter liv«. 

Det sker i Silkeborg to gange onsdag 
den 26. november. 

I samme uge besøger Johanne Marie 
Behrmann, Tine Popp Madsen, Karin 
Svendsen og Birthe Eiersted Kjellerup, 
Gjern og Them.

Alle fire steder tager de tilhørerne 
med på en inspirerende rejse gennem 
litteraturens verden med tilbageblik 
på både bestsellere og små kunstneri-
ske mesterværker.

Onsdag den  
26. november  kl. 14 og 19: 

Silkeborg Medborgerhus,  
Bindslevs Plads 5:  

Årets bøger

Læse-
heste på 
landevejen

 | Der er godt nyt for bogelskere, 
når fire af Silkeborg Bibliotekernes 
størstre læseheste tager rundt i 
kommunen og præsenterer nogle af 
årets bognyheder.  FOTO: COLOURBOX


