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Tankerne om 
udvidelsen af en 
række veje i Silkeborgs 
midtby begyndte så 
småt at dukke op i 
1963

AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg 
Arkiv

LOKALHISTORIE I efterkrigstiden fik 
hele familien Danmark efterhånden 
råd til bil, og den blev brugt flittigt til 
både arbejds- og fritidskørsel. Det be-
tød stadigt voksende problemer med 
alt for mange biler overalt i landets 
byer. Og Silkeborg var ingen undta-
gelse. 

Ligesom i de fleste andre byer var 
løsningen fjernelse af  byejendomme 
for at give plads til gadeudvidelser. 
Derved opstod i løbet af  1970’erne 
den Christian 8.s Vej, vi kender i dag.

Så det er næsten som et ekko fra 

mange årtiers trafikplanlægning, når 
der i disse uger arbejdes på at få tra-
fikken til at glide bedre ved at udvide 
Christian 8.s Vej fra to til fire spor i 
kombination med flere andre tiltag. 

I denne og en efterfølgende artikel 
ser jeg nærmere på de langsigtede 
planer for trafikafviklingen i midt-
byen, der blev udarbejdet i løbet af  
1960’erne og på deres (delvise) gen-
nemførelse. Det betød, at alle ejen-
domme i trekanten Christian 8.s. Vej 
- Fredensgade - Kirkebakken og på 
den vestlige side af  Christian 8.s Vej 
ned til Søndergade frem til midten af  
1970’erne blev revet ned. Ved en senere 
lejlighed vil jeg sætte fokus på de dele 
af  disse planer, der aldrig blev gen-
nemført.

Fordelingsring af gader 
Tanker om udvidelse af  midtbyens ga-
denet dukker op så tidligt som i foråret 
1963 i en vejplanskitse, som byrådet 
godkendte som et foreløbigt arbejds-
grundlag. Heri noterede man sig, »at 
nu begynder trafikken at sprænge 
byens liv og dens atmosfære, samti-
dig med at byen truer med at kvæle 
trafikken.« Så noget måtte der gøres.

Man forestillede sig, at proble-

merne kunne løses ved at etablere en 
»fordelingsring af  gader med stor 
trafikkapacitet omkring det egentlige 
bycenter«, hvis strøggader så kunne 
omdannes til gågader. 

Christian 8.s Vej skulle være én af  
gaderne i »city-ringen«. Derudover 
indgik Drewsensvej, Hostrupsgade 
og Søvej, som man regnede med at 
forlænge langs med Silkeborg Langsø 
til Hostrupsgade, senere måske helt 
til Kærsgårdsvej (neden om Lunden). 
Drewsensvej skulle forlænges mod 
vest, og mod øst skulle en ny vejbro 
etableres over åen ved jernbanebroen, 
således at trafik til og fra Århusvej al-
ternativt kunne komme denne vej. 

Man var på det rene med, at det var 
langsigtede planer, hvis realisering 
»formentlig vil strække sig over 20-
30 år«. 

»Tys-tys princippet«
Offentligheden blev første gang præ-
senteret for planerne i marts 1964 på 
et møde, der var arrangeret af  Natur-
historisk Forening. Her løftede stads-
ingeniør Tyge Lous en flig af  sløret 
for, hvad man havde på tegnebrættet. 
Han understregede dog, at det var 
»hans egne synspunkter, selvom … 

noget også er tiltrådt« - dvs. at det 
var politisk behandlet, hvilket jo var 
sandt nok.

Desværre får vi ikke at vide, hvad 
mødedeltagerne mente om midtby-
planerne. Dagen efter refererede avi-
sen nemlig kun den hede debat om 
planerne for den motorvej, som det var 
tanken at føre syd om Silkeborg tværs 
over Remstrup Å og Brassø.

Silkeborg Avis fandt dog anledning 
til at tage det, man mente var kom-
munalt hemmelighedskræmmeri, op i 
den ledende artikel under overskriften 
»Tys-tys princippet«. Her blev der pe-
get på, at når en sag endelig blev frem-
lagt for offentligheden, viste debatten 
sig ofte at være formålsløs, fordi »der 
allerede er disponeret i henhold til den 
trufne beslutning.« Det var, før kravet 
om offentlig høring blev indarbejdet i 
planlovgivningen. Der var således in-
gen offentlig debat endsige protester 
mod saneringsprojektet, før det var for 
sent. Det vender vi tilbage til senere.

Der arbejdes videre
Derefter var der igen tavshed i lokal-
aviserne om de vidtrækkende planer. 
Bortset fra at borgmesteren og stads-
ingeniøren, som jeg har omtalt i en 

tidligere artikel, nævnte dem i deres 
visioner for fremtiden ved årsskiftet 
1966/67.

De kommunale sagsmapper afslø-
rer dog, at embedsmænd og politikere 
støt og roligt arbejdede videre med 
planerne. 

Først i december 1967 begyndte 
lokalaviserne for alvor at skrive om 
projektet, som også blev behandlet på 
åbne møder - i byrådet eller i forskel-
lige udvalg. Derefter fulgte de det tæt, 
hvilket giver os et godt supplement til 
de informationer, vi ellers skal hente 
ud af  forvaltningens mange bevarede 
sager og papirer.

Lyssignaler 
Imens blev trafikken gennem byen ved 
at vokse. Der var nu så store proble-
mer i Søndergades udmunding i Tor-
vet og i krydsene, hvor Christian 8. s 
Vej mødte Østergade og Søndergade, 
at de var ved at blive »flaskehalse for 
trafikafviklingen i cityområdet«, som 
stadsingeniøren formulerede det i et 
notat fra 13. januar 1967. 

På det tidspunkt havde man forsøgt 
at nedbringe de værste gener ved at 
installere lysregulering af  de mest 
trafikerede kryds. Det første trafiklys 

Saneringer og firesporede veje
 | Udsigt over Østergadekrydset fra den store gasbeholder på Søvej i 1969.
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blev tændt i Østergadekrydset 14. juni 
1962. Godt et år senere kom der lysre-
gulering ved Søndergade på Torvet. 

Lysreguleringer på Christian 8.s 
Vej ved Drewsensvej og Søvej blev 
dog først etableret i 1967. I krydset, 
hvor Søndergade og Christian 8.s Vej 
mødtes, kom der aldrig lysregulering, 
sådan som det ellers var planlagt. Må-
ske, fordi det nu var på tale at lave et 
net af  gågader i midtbyen.

Stadsingeniøren konstaterede vi-
dere i notatet, at »det vil tage flere år 

at gennemføre et projekt til udvidelse 
af  Christian 8.s Vej alene på grund af  
nødvendige ejendomserhvervelser og 
tømning af  disse, og der er adskillige 
detaljer, som endnu ikke er afklarede.«

Han mente, at en »afhjælpning af  
de allerede nu besværlige forhold ikke 
kan vente til det omfattende projekt 
er udført.« Og foreslog derfor, »at 
den øgede belastning på krydset ved 
Østergade« blev klaret ved, at man 
udvidede gadearealet ved trafikregu-
lering og nedrivninger, så der kunne 

etableres opmarchbåse. Også denne 
løsning lod dog vente på sig.

Tunnel under banen
Som et kuriosum kan det nævnes, at 
stadsingeniøren vedlagde en skitse 
til sit notat til, »hvordan en tunnel 
under banen kunne etableres med 
væsentlige forbedringer for den sam-
lede trafikafvikling.« Det var altså en 
løsningsmulighed, der også var i spil 
på dette tidspunkt. Idéen synes dog 
opgivet allerede samme efterår, da det 
ville komme til at »bero på formentlig 
langvarige forhandlinger med Vejdi-
rektoratet.«

Etapeopdeling
Det langsigtede projekt blev i efteråret 
1967 konkretiseret ved en opdeling i 
etaper - hver især med en varighed af  
3-5 år - »for at ændringerne kan ske i 
en hensigtsmæssig rækkefølge.« 

Første prioritet fik nu en udvidelse 
af  Christian 8.s Vej ved hjørnerne 
af  Søndergade, Østergade og Søvej. 
Derved ville det blive muligt at åbne 
gaden for trafik i begge retninger.

Anden etape var en forlængelse af  
Søvej til Hostrupsgade og udvidelse 
af  denne mellem Vestergade og Sko-
letorvet. På tredjepladsen kom en 
udvidelse til fire spor på Christian 8.s 
Vej fra Østergade til Drewsensvej, som 
også skulle udvides ned til posthuset.

Den planlagte forlængelse af  Søvej 
mod vest, Drewsensvejs udvidelse og 
forlængelse mod vest samt etablering 
af  en bro over Remstrup Å var place-
ret til realisering som de sidste etaper 
- altså længst ude i fremtiden.

Gågadeforsøg
At projektet nu begyndte at få mere 
fokus - og spalteplads - skal sikkert 
ses i sammenhæng med ønskerne 
og planerne om at etablere gågader i 
midtbyen, som blev lanceret i foråret 
1967. 

Men at forene disse ønsker og de 
voksende trafikproblemer var jo næ-
sten en gordisk knude. Skulle Søn-
dergade omdannes til gågade, skulle 
Christian 8.s Vej kunne klare den nord-
sydgående trafik, hvilket ville kræve 
en gadeudvidelse. Derfor blev det i 
første omgang kun til gådegadeforsøg 
i Vestergade (fra Rådhusgade til Ho-
strupsgade) og på Tværgade (fra Ve-
stergade til Nygade) - i december 1967. 
Senere blev det til flere forsøg, indtil 
man i november 1972 gennemførte en 
permanent ordning med gågader stort 
set, som vi kender dem i dag.

Drøftelser på højt plan
Alene første etape af  projektet var 

stor og krævende at gennemføre selv 
for en kommune af  Silkeborgs stør-
relse. Der var tale om en langvarig 
beslutnings- og behandlingsproces. 
Først udarbejdede teknikere og em-
bedsmænd de nødvendige planforslag, 
som blev behandlet i de kommunale 
udvalg og byrådet. Disse skulle så 
forevises amtsvejinspektørerne i Vi-
borg og Skanderborg amter og slut-
teligt godkendes af  både Boligmini-
steriet og Vejdirektoratet.

Kommitterede i Byplansager
Det rent byplanmæssige skulle ifølge 
byplanloven afklares med »Boligmi-
nisteriets Kommitterede i Byplansa-
ger«, der som myndighed på området 
fulgte projektet fra februar 1967 til 
afslutningen - med krav om bebyg-
gelsesplaner, byplanvedtægter, sane-
ringsplaner m.v. 

Det var også gennem Boligministe-
riet, at kommunen kunne opnå sane-
ringslån. Der måtte jo påregnes store 
udgifter til opkøb af  de ejendomme, 
der skulle rives ned. 

Alt i alt havde kommunen ifølge 
en opgørelse i Midtjyllands Avis fra 
slutningen af  november 1977 »et sa-
neringstab på 5.560,450 kr., hvoraf  
staten vil dække halvdelen 2.780,225 
kr.« Det var jo et meget godt resultat 
for kommunekassen.

Drøftet med Vejdirektoratet
I forhold til vejanlægget og dets finan-
siering havde man langvarige drøftel-
ser med Vejdirektoratet. Disse havde 
dog deres op- og nedture. Glæden var 
således sikkert stor, da vejdirektøren 
efter et møde i juni 1968 kunne fast-
slå, at »man var indforstået med, at 
en udbygning af  Christian 8.s Vej til 
firesporet vej betragtes som et nød-
vendigt led i vejplanen«, og at man 
derfor kunne forvente at få tilskud fra 
Statens vejfondsmidler. Han kunne 
dog ikke love, at tilskuddet allerede 
kunne gives i 1969/70. Men det var da 
alligevel et godt resultat af  en rejse til 
København. 

Til gengæld var det nok mindre 
sjovt, da embedsmænd og politikere 
i december 1970 efter et møde i Vej-
direktoratet kunne meddele, at det 
nu »lå tungt med bevillingerne, og 
der ikke blev stillet noget i udsigt til 
formålet lige straks.« Der syntes at 
være nye regler på vej, hvilket betød 
en nedsættelse af  de hidtidige vejfond-
stilskud på 85 %. 

Hvor stort et tilskud kommunen fik, 
eller om man selv kom til at betale alle 
udgifter til vejanlægget, har jeg ikke 
kunnet afklare.

I februar 1970 forelå den endelige 
tilladelse fra Vejdirektoratet til at 

igangsætte regulering og udvidelse 
af  krydsene på Christian 8.s Vej. 

Dermed ville det blive muligt at 
åbne Christian 8.s Vej for trafik i beg-
ge retninger. Jysk Aktuelt kunne dog 
konstatere, at »planen for at udvide 
Christian 8.s Vej til fire kørebaner lig-
ger nok lidt længere ude i fremtiden«, 
men det var da en begyndelse. 

Kommunen havde allerede erhver-
vet disse ejendomme, så det handlede 
nu om at få opsagt lejemålene og gen-
huset beboerne.  

Så går det løs på trekanten
Ejendommen på adressen Søndergade 
31, som kommunen allerede havde 
købt i 1963, var den første, der blev 
revet ned. Det skete allerede i løbet af  
1969.

Nedbrydningen af  de andre ejen-
domme på trekanten ved Søndergade 
og Christian 8.s Vej (Søndergade 33-
35) var klaret i midten af  juni 1970. 
Det drejede sig om »en ældre villa på 
hjørnet og en bygning, der havde rum-
met udstillings- og kontorlokaler, som 
hidtil havde været anvendt af  Silke-
borg Motorcompagni.«

Alle ventede derefter spændt på, 
hvad der så skulle ske. Foreløbig blev 
arealet dog blot ordnet og indrettet 
som parkeringsplads, som var i brug 
frem til opførelsen af  den eksisterende 
kontor- og forretningsejendom på Søn-
dertorv i 1974.

Fortsættelse følger
I den anden ende ved Østergade tog 
det lidt længere tid at komme i gang, 
fordi forretningslejemålene her først 
var opsagt til fraflytning 1. september.

Op til jul 1970 blev »Ny længe« på 
Christian 8.s Vej revet ned. Her blev 
nedrivningsarbejdet lettet af, »at hu-
set er bygget oven på jorden«, da den 
blev opført i 1874 som bolig for papir-
fabrikkens arbejdere og funktionærer.

Dernæst kom til turen til den karak-
teristiske hjørneejendom, Østergade 
26, der bl.a. havde huset Ankers Ko-
lonial, Codan Forsikring, Kjærulffs 
Optik, og hvor kun Brugskunst var 
tilbage til sidst. 

I licitationsvilkårene stod der, at »ar-
bejdet med at fjerne bygningen skulle 
være tilendebragt 23. april 1971«. Og 
det var der ingen vanskeligheder med 
at overholde.

Også på disse byggetomter blev der 
indrettet midlertidig parkeringsplads, 
indtil selve gadeudvidelsen kunne be-
gynde. Men nu var man i gang med 
realiseringen af  de mange planer. Der 
skulle komme til at gå et stykke tid, 
før første etape af  det store projekt var 
tilendebragt. Det skal vi se nærmere 
på i næste artikel.

 | Christian 8.s Vej set Østergadekrydset med den midlertidige parkeringsplads 
til højre. I baggrunden ses hjørneejendommen på Kirkebakken. Taget ca. 1973.

 | Hjørnet af Søndergade og Christian 8.s Vej. Hele vestsiden af Christian 8.s Vej 
blev kort efter nedrevet for at give plads til en vejudvidelse. Taget ca. 1970.

 | Ny længe på Christian 8.s Vej set fra hjørnet ved Kirkebakken. Taget maj 1974.
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