
 | Helt frem til midten af 1960’erne var der industriproduktion i forbindelse med 
eller tæt på Torvet, med alt hvad det betød af trafik, røg og støj. Inde bag Torvets 
sydlige husrække og ud til Fredensgade lå DABs busfabrik i flere etager. Og først på 
Østergade (hvor Søjlehuset ligger i dag) lå frem til 1966 Tekstilfabrikken Silkeborg 
- til slut med navnet A/S Henriques & Løvengreens Tricotage-fabrikker og vest for 
hotel Dania lå frem til 1920 en af byens store virksomheder, Hammers Klædefabrik. 
DAB flyttede i 1965 til det nye industrikvarter tæt på ringvejen. Derefter overtog 
supermarkedskæden Føtex bygningerne og slog dørene op for kunderne samme år op 
til jul. Det var dog ikke Torvets første supermarked - den ære må tilskrives Løvbjerg, 
der i 1959 etablerede sig i Odd Fellow-bygningen på Torvets modsatte side.  Her ses 
Torvets sydlige husrække på et foto fra 1960. Nederst til venstre ses Torvets kaffevogn.

AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg Arkiv

Det er en skelsættende dag i dag. 
Byens hjerte begynder at banke igen. 
Efter næsten to års gravearbejde, 
byggerod og -larm og endnu flere 

års planlægning og tovtrækkeri er 
vi endelig nået til vejs ende. I dag 
indvies Torvet i Silkeborg officielt 
og festen fortsætter i morgen. I den 
anledning bringer vi her en historisk 
billedkavalkade med Torvet som 
omdrejningspunkt.

Torvet i 
Silkeborg
- byens hjerte gennem 
mere end 150 år

 | Lørdagstorvet tiltrækker stadig mange handlende til glæde for de 
mange, som gerne vil købe friske dagligvarer. Det får vi et godt indtryk af 
her - på en torvedag omkring 1990. Torvehandlen måtte i oktober 2015 flytte 
ned i Østergade, så man kunne komme i gang med udgravningen til den 
underjordiske parkeringskælder. Inden da havde man taget det første officielle 
spadestik 22. september og gravet et kæmpe hul. Derefter blev der lagt »låg« på 
hele anlægget og 14. september 2016 kunne man holde rejsegilde. Nu manglede 
man bare alt det, der skulle gøre Torvet til Torvet igen.  Så i dag er der grund til 
at feste. At glæde sig over, at vi nu igen har et torv med alt, hvad det betyder for 
byen og os allesammen.
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 | Torvet var allerede byens centrum, da de første streger i byplanen blev slået i 1845. Det blev placeret yderst 
på det sandede plateau på den vestlige side af Remstrup Å - tæt ved Silkeborg Hovedgård og den netop anlagte 
Silkeborg Papirfabrik.  Herudfra voksede byen med sine lige gader og små lave huse. Oprindeligt var det tanken, at 
rådhuset skulle ligge mod øst og kirken mod vest. Det blev omvendt. Måske fordi man mente, at byens verdslige 
myndighed skulle have den mest centrale placering. Vi har af gode grunde ingen fotos fra den tid. De ældste er, som 
dette, fra 1864. Her ses Torvet fra hjørnet ved Østergade mod rådhuset, der blev opført i 1857.

 | Helt fra byens tidligste år var der livlig handel på Torvet og hos de omkringliggende købmænd. Torvets funktion 
og hele idéen bag oprettelsen af handelspladsen var netop at forbedre mulighederne for handel, vareomsætning 
og produktion på hele egnen. Efter planen blev Torvet (og byen) med tiden også egnens trafikknudepunkt. Her 
mødtes hovedlandevejene Aarhus-Ringkøbing og Horsens-Viborg. Af samme grund er handelsboderne her på 
torvedagen i 1904 opstillet, så trafikken mellem Vestergade/Søndergade og Østergade kan komme uhindret 
henover Torvet. I baggrunden til højre ses kirken, der først stod færdig i 1877.
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 | Michael Drewsen ankom til stedet i foråret 1844 for at etablere sin 

papirfabrik. Silkeborg Handelsplads blev oprettet i begyndelsen af 
1846. Drewsens statue har siden 1892 været en del af Torvets dna. Den 
blev placeret foran rådhuset og på soklen blev det noteret, at Drewsen 
var »byens grundlægger«. Om han nu også var det, har der lige siden 
været delte meninger om. Men sjovt er det at tænke på, at Silkeborg 
har en statue af en fabrikant, mens det i andre byer er en konge, der 
skuer ud over byens centrale plads. Her letter Michael Drewsen på 
hatten på en nytårshilsen fra 1904. Det gør han nok også i dag fra sit 
eksil på Papirtorvet, hvor han har stået siden september 2015. Han 
vender snart tilbage til Torvet, men placeringen er endnu ikke afgjort.

 | Byens hovedgader blev med tiden for smalle til at kunne klare den 
stigende trafik og i 1937 gik man i gang med at udbedre forholdene 
i Østergade. Modsat byens ellers vinkelrette gader var den anlagt 
med en krumning, for at gøre det lettere for tungtlastede hestevogne 
at komme op til Torvet. Projektet skulle gøre gaden ca. 6 meter 
bredere og rette svinget lidt ud, men på grund af besættelsen 
blev det først afsluttet i 1955. For at gøre dette muligt blev alle 
ejendomme på gadens sydlige side revet ned og siden erstattet af 
det »Østerport«, vi kender i dag. I gården etableredes endvidere en 
tiltrængt rutebilstation, så busserne kunne komme væk fra Torvet. 
Det var dog først med indvielsen af ringvejen i 1960, at man fik den 
gennemkørende trafik væk fra Torvet og de øvrige midtbygader. Her 
ses Østergade fra Torvet med første etape af Østerport, der stod klar i 
januar 1940. Gadens kommende bredde markeres af det brede fortov 
i midten.

 | På denne optagelse fra ca. 1979 
har vi udsigten fra Føtex’ tag. Midt i 
billedet ses nedgangene til Torvets 
underjordiske toiletter. De blev indrettet 
i 1947 i beskyttelsesrummene, som 
blev etableret her i besættelsens sidste 
år. Der går mange historier om, hvor 
uhumske disse toiletter var til sidst. I 
1973 får de i avisen disse ord med på 
vejen: »De er dog de værste af slagsen. 
Gummistøvler kan anbefales under 
besøget, da gulvet formeligt svømmer i 
væske (?) og regnfrakke ligeså, da man 
under besørgelse af sit ærinde er målskive 
for fugtens dråber fra loftsregionerne.« 
De underjordiske toiletter forsvandt 
i forbindelse med omlægningen af 
Torvet i 1979. I baggrunden ses også 
parkeringsvagtens hus, der i folkemunde 
blev kaldt »Skildpaddehuset« - efter 
p-vagtens øgenavn. 

 | Midtbyens gader blev omdannet til gågader i perioden fra 1967 til 1973.  
Torvets inddragelse i gågadeområdet skete af to omgange. Først blev kun 
den vestlige ende til gågade, mens kørebanen og parkeringspladserne blev 
bibeholdt på den østlige del. I området omkring rådhuset blev der i 1974 lagt 
brosten, samtidig med, at der opsattes bænke og robuste blomsterkummer i 
granit. Først i juli 1979 kunne man ved en stort anlagt »Torve-festival« markere, 
at Torvet nu endelig var et samlet gå-torv, og at der nu var et net af gågader i 
midtbyen. Her er der ved at blive lagt sidste hånd på omlægningen af Torvet i 
juni 1979.

 | Torvets mest spektakulære bygning gennem tiden - Håndværkerforeningen 
- blev udsat for schalburgtage natten til 23. februar 1945. Den var opført i 1896 
efter tegninger af Anton Rosen, som her havde skabt en pragtbygning med de 
for ham så velkendte detaljer og finurligheder. Bygningen var domineret af en 
næsten kvadratisk facade med et meget markant vinduesparti ud til Torvet og 
af et dobbelt pyramidetag, hvor der i hvert hjørne var anbragt store flerfarvede 
krukker. Den kunne desværre ikke reddes efter denne tyske gengældelsesaktion, 
der fandt sted efter en sabotage mod J. W. Darrs fabrik - også på Torvet, og 
blev derfor revet ned. I stedet opførtes en ny efter tegninger af Knud Sørensen 
og E. Svendsen Pedersen, som stod færdig i 1955. Her ses den smukke, men 
beskadigede bygning på en optagelse af Harald Lauritzen dagen efter aktionen.

 | Hvis Torvets brosten kunne tale, ville vi få mangt og meget at vide om, 
hvad der er sket gennem tiden i Silkeborg. Hvad sagde folk for eksempel til, 
at tyskerne under besættelsen rejste denne høje flagstang, så de ved festlige 
lejligheder kunne hejse »hagekorsflaget«? Og hvad med dem, der skar flaglinen 
over, eller de politibetjente, der i perioder stod vagt her - hvad talte de om? 
Det finder vi desværre aldrig ud af, men vi har da heldigvis denne optagelse af 
Harald Lauritzen, som var på pletten på Christian 10.s fødselsdag 26. september 
1940.


