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Den store globus 
blev i 1972 flyttet fra 
gasværksgrunden til 
Navervej, hvor den 
kom til at fungere 
som blikfang for en 
bilforretning

AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg 
Arkiv

LOKALHISTORIE Her fortsætter vi 
historien om én af  Silkeborgs største 
turistattraktioner - den store globus på 
gasværksgrunden. I første del skrev 
jeg, at det nok var malermester Aage 
Haarups idé at male den kuglerunde 
gasbeholder som en globus. Noget 
tyder dog på, at det var boghandler 
Aage Hansen, der var idéens egentlige 
ophavsmand. 

I en mail skriver dennes barnebarn, 
Erik Balle, at hans morfar fortalte 
ham, at da gasbeholderen i sin tid 
skulle opføres, fik han den idé, at den 
burde males op som en globus. Han 
kontaktede derfor borgmester Bind-
slev, som ikke umiddelbart viste den 
store interesse eller sympati for idéen. 
Aage Hansen gik derfor ud fra, at det 
ikke blev til noget.

Kort tid efter kom det dog frem, at 
borgmesteren havde fået den gode idé 
at male gasbeholderen som en globus. 
Om borgmesteren havde kontaktet 
malermesteren med idéen, eller hvad 
der i øvrigt var foregået, fik Aage Han-
sen aldrig at vide. Han nøjedes med at 
grine i skægget over en borgmesters 
forfængelighed. Erik Balle slutter sin 
mail med at konstatere, at hans »mor-
far var en agtet hædersmand, så jeg er 
overbevist om, at historien er sand!« 
Det er hermed viderebragt.

Dødsdom over gasværket
Op gennem 1950’erne og 60’erne blev 
gasværksdriften stadig mere uren-
tabel. Efterhånden som forbrugerne 
begyndte at bruge el i husholdningen, 
blev gassen ofte fravalgt i nyopførte 
ejendomme. Dertil kom konkurrencen 
fra fjernvarmen, som i stigende om-
fang blev benyttet til opvarmning og 
varmt vand.

Dødsdommen over Silkeborg Gas-
værk blev afsagt af  byrådet 23. maj 
1966. En lukning havde været oppe at 
vende flere gange. Nu var det alvor. Et 
enigt byråd besluttede, at gasværket 
skulle nedlægges i løbet af  to til tre år. 

Det ligner næsten en tanke, at man 
først påbegyndte lukningen af  gas-
værket 1. december samme år. Dermed 
kunne man nemlig lige nå at fejre vær-
kets 110 års jubilæum - 19. november 
1966. 

Og afviklingen skete hurtigere end 
først antaget - allerede 19. marts 1968 

blev der endegyldigt slukket for by-
gassen. Hermed var en epoke i byens 
historie slut.

Nyt springvand og globus
Der var sikkert ingen, der begræd, 
at den store gasbeholder og alle de 
grimme bygninger på Søvej skulle 
nedrives. Men med Haarups gasglo-
bus forholdt det sig helt anderledes. 
Der var byrådsmedlemmerne lidt 
mere ubeslutsomme, og de fik da også 
kamp til stregen. 

I første omgang besluttede man fak-
tisk, at også globussen skulle fjernes. 
Men da spørgsmålet kom op igen i 
maj 1969, bestemte byrådet alligevel, 
at man skulle »undersøge muligheden 
for at lade globussen blive stående og 
eventuelt istandsætte den.«

Bygningsinspektøren fik til opgave 
at finde ud af, hvad det ville koste at få 
den malet op, og han spurgte på Tek-
nisk Skole, om eleverne kunne tænkes 
at ville påtage sig arbejdet. Men det 
var skolen ikke indstillet på.

Da der året efter stadig ikke var sket 
noget i sagen, skrev turistforeningen 
til byrådet og udtrykte sin bekymring 
for den kommende sæson. Hvad nu, 
når Silkeborg fik en »ny trestjernet 
attraktion - kæmpe springvandet i 
Silkeborg Langsø«, og sommerens 
mange gæste begyndte at komme, 
så skulle de færdes i det område, 
hvor den rustne globus stod. Så man 
henstillede til byrådet, at den »bliver 
malet op, og at området omkring den 
bliver sat i stand, så hele gasværks-
arealet, kæmpespringvand og globus 
kan fremtræde som et smukt område.« 
Alligevel skete der ikke rigtig noget. 

21 parkerede biler eller 83 
Det, man ventede på, var et skitse-
forslag til en bebyggelsesplan for 
gasværksområdet, som arkitekterne 
Knud Sørensen og Erik Olesen arbej-
dede på. Da de endelig først i februar 
1971 kunne præsentere det, foreslog 
de, at det nye rådhus blev opført på 
den vestlige del af  arealet, mens den 
østlige del - der, hvor globussen stod 
- skulle udlægges til parkeringsplads. 

Arkitekterne anførte, at hvis glo-
bussen blev stående, ville der kun 
blive plads til 21 parkerede biler mod 
83, hvis den blev fjernet. Og det var jo 
et problem. Og så mente de desuden, 
»at globussen ikke hensigtsmæssigt 
kan indpasses i bebyggelses- og fri-
arealplanerne.« 

Enighed om at bevare
På et byrådsmøde 28. juni var der dog 
alligevel enighed om at forsøge at be-
vare globussen. Men samtidig blev det 
påpeget, at dens »placering vil falde 
uheldigt ind i billedet af  det nye byg-
geri … den vil betyde færre p-pladser, 
… og det vil koste ret mange penge at 
få den malet op.« Borgmesteren håbe-
de, at »der var en eller anden, der ville 
sørge for, at den igen kommer til ære 
og værdighed - måske en virksomhed, 
der kan bruge den til et slags vartegn.«

Så løsningen blev, at man inden for 

en given frist ville søge at afhænde 
globussen »bedst muligt til eventuel 
genopstilling inden for Silkeborg 
Kommune.«

Byrådet indrykkede derfor en an-
nonce i avisen, hvori det blev bekendt-
gjort, at tilbud vedrørende fjernelsen 
og eventuelle forslag til fremtidig 
placering og anvendelse kunne ind-
sendes til borgmesterkontoret senest 
24. august.

Ved fristens udløb var der kun 
indkommet et tilbud fra en borger 
i Kragelund, som ville købe den for 
5000 kr., hvis den blev leveret på hans 
bopæl. Og så var der et forslag om at 
placere gasbeholderen ved stadion 
og omdanne den til verdens største 
fodbold. Forslagsstilleren mente, at 
vedligeholdelsesudgiften kunne kla-
res ved at opkræve 50 øre mere i entré. 
Der var desuden indkommet tilbud fra 
flere udenbys firmaer, der gerne ville 
overtage globussen, men de kom ikke 
i betragtning.

»På udkig« med debat
Der var mange i byen, der havde en 
mening om, hvad der skulle ske med 
globussen. Så resten af  året kan man 
følge debatten i rubrikken »På ud-
kig« i Silkeborg Avis, der ovenikøbet 
havde globussen som signatur. På det 
tidspunkt var det her, læserne kunne 
komme (ofte anonymt) til orde. Der var 
endnu ikke en praksis med deciderede 
læserbreve.

Mange mente, at byrådets beslut-
ning var udtryk for mangel på respekt 
for det gamle klenodie. En læser ud-
talte lidt polemisk: »Vi fatter ikke, når 
Silkeborgs globus er så stor, at den fyl-
der lige så meget som 62 parkerede 
biler, at den så ikke er en verdenssen-
sation og derfor »må« bevares.« 

En anden foreslog at den blev sat 
»op ved en af  indfaldsvejene som et 
vartegn for byen.« Og så var der én, 
der mente, at »den tager ikke megen 
plads, og den ville være flot som midt-
punkt for en parkering« og så fandt 
vedkommende, at det ikke ville koste 
meget at gøre den i stand i sammenlig-
ning med, »hvad der ofres på museer 
til abstrakte malere …«

Aktion for at bevaring
Al røret omkring om flytningen af  
globussen førte til, at nogle borgere 
indkaldte til møde på Dania for at 
drøfte mulighederne for at bevare glo-
bussen. Det blev afholdt samme dag, 
som fristen for indlevering af  tilbud 
til byrådet udløb.

De 20 mødedeltagere var godt klar 
over, at der skulle bruges et betragte-
ligt beløb til at få malet globussen op. 
Og selvom der var givet tilsagn om 
støttebeløb på 7-8000 kr., var der lang 
vej igen. Det ansloges, at der skulle 
indsamles omkring 40.000 kr. Dertil 
kom flytteudgifter, men dem havde 
man tilsyneladende fået kommunens 
tilsagn om at betale. Ligesom man 
også havde lovet at hjælpe med at 
finde en egnet plads.

Men indsamlingskomitéen gik i 

gang og fik ovenikøbet lavet en far-
vestrålende plakat med opfordring til 
at støtte den gode sag. 

Hen over efteråret synes alle mu-
ligheder dog at være udtømt. Sidste 

gang komitéen lader høre fra sig er 
i december. Det er ikke lykkedes at 
spore, hvorfor den ikke fik gennem-
ført sit forehavende, og hvad der blev 
af  de indsamlede midler.

Globus på farten

 | Da globussen endelig er sat i søen tager det ikke lang tid at bugsere den over 
til Kærsgårdsbroen.
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I januar 1972 vedtog byrådet at lade 
globussen nedrive. Man kontaktede 
den eneste reelle tilbudsgiver - ham 
fra Kragelund, som fi k besked om, at 
det ville »være ret kostbart at fl ytte 

beholderen«, og at forslaget om fl yt-
ning derfor ikke kunne gennemføres. 

Derefter fulgte en licitation 3. fe-
bruar. I betingelserne blev det fast-
holdt, at beholderen ikke måtte opstil-

les uden for kommunen.
Der indkom denne gang seks tilbud. 

Ét af  dem - og det, man siden valgte - 
kom fra autoforhandler Steen Jensen, 
som tilbød at fjerne globussen for 0 kr. 

og i hel stand. Han havde ovenikøbet 
en plan for, hvordan han ville trans-
portere globussen til sin nyerhvervede 
grund på Navervej og genopstille den 
der som blikfang for sin kommende 
bilforretning. 

Det krævede dog en dispensation 
for den tilladte byggehøjde på grun-
den, da globussen med sine elleve 
meter og et fundament var alt for høj. 
Men det faldt altsammen på plads.

I slutningen af  april pressede arki-
tektfi rmaet, der var godt i gang med 
byggeriet af  rådhuset, på for at få 
globussen fjernet, så »store fl yttedag« 
blev fastsat til 17. maj.

Globussens sørejse
Det kunne af  praktiske årsager ikke 
lade sig gøre at transportere globus-
sen ad vejnettet. Det ville have krævet, 
at elledningerne på hele strækningen 
blev fl yttet. Man valgte derfor at tætne 
beholderen og fl åde den tværs over 
Silkeborg Langsø til Kærsgårdsbroen 
og derfra fragte den videre ad Nordre 
Ringvej. 

Mange silkeborgensere fulgte den 
dramatiske fl ytning, som bød på en 
større maskinpark - store kraner, en 
blokvogn og en slæbebåd. Disse an-
kom allerede dagen før, hvor globus-
sen også blev fl yttet fra sin sokkel og 
spændt fast på en blokvogn. 

17. maj klokken tre om morgenen 
skete det så! Med en kran som »sik-
kerhedsnet« blev globussen bugseret 
ud til Søvej. Her løftede to kraner den 
over til søbredden, hvor den atter blev 
placeret på blokvognen. Med stålwirer 
blev den så forbundet til slæbebåden 
ude i Langsøen og derefter i små ryk 
løftet over buskadset og ned i vandet. 
Straks derefter trak slæbebåden af  
sted med sin specielle last, der meget 
elegant fulgte med over vandet.

Ad ringvejen på blokvogn
Ved Kærsgårdsbroen, der var ved at 
blive bygget, måtte entreprenøren i 

første omgang opgive at få globus-
sen op fra søen. De to store kraner 
kunne simpelthen ikke klare den 40 
tons tunge beholder, som lå for langt 
ude i søen. Men det lykkedes, da man 
havde fået rekvireret endnu en kran.

Næste nat fortsatte globussen sin 
rejse ad Nordre Ringvej på en blok-
vogn. Igen måtte den holdes oppe af  
to kraner, som kørte foran og bagved. 

Bestemmelsesstedet var hjørnet af  
Håndværkervej og Navervej, hvor der 
allerede var støbt en sokkel. 

Hvad hele denne globus-rejse koste-
de autoforhandleren, kom aldrig frem, 
men billigt var det nok ikke.

Steen Jensen fi k efterfølgende opført 
en udstillingshal og værksted til sin 
forretning, der nu fi k navnet »Globus 
Biler«. Først i september 1973 stod 
globussen nyopmalet på sin sokkel, 
og der har den så stået siden - dog 
uden tidligere tiders turistmæssige 
betydning.

I øvrigt fi k udkigsmanden ny signa-
tur, da globussen ikke længere havde 
sin faste plads ved Søvej.
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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

  To kraner løfter globussen fra 
soklen, hvor den har stået siden 
1936, over på en blokvogn.

  Med lidt besvær lykkes det til sidst at få løftet globussen ved 
Kærsgårdsbroen, som er ved at blive bygget.

  Det er ikke hver dag, at morgentrafi kken bliver genereret af en globus, men det skete - som det fremgår af billedet 
- den 17. maj 1972. 


