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DET VAR
DENGANG

Handelsskolens fine bygning ud
mod Bindslevs Plads er en af Anton
Rosens markante bygninger i
Silkeborg. 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

Fokus på Rosen

Silkeborg og Anton Rosen
Rosen, der var en af
landets store
arkitekter i slutningen
af 1800-tallet og første
del af 1900-tallet,
tegnede cirka 40
bygninger og
anlæg i Silkeborg
Af Lis Thavlov, Silkeborg Arkiv

SILKEBORG: Silkeborg har
noget at være stolt af. Noget
at vise frem. Og hvad er så
det? Jo, Silkeborg har flere
bevarede bygninger tegnet af
den berømte skønvirke-arkitekt Anton Rosen end nogen
anden by i provinsen. Mange
går sikkert forbi dem uden at
skænke en tanke, at de er en
vigtig del af bygningskulturarven. Men det er nu værd at
løfte blikket en gang imellem,
når man går rundt i byen. Så
får man for alvor øjnene op
for de mange spændende
bygninger, som byen er gjort
af.

Anton Rosen kan tilskrives
ca. 40 bygninger og anlæg i
Silkeborg og omegn, og omkring 20 af dem er bevaret i
dag. Vi kan altså ikke prale af,
at vi har passet specielt godt
på dem. Flere har ligget i vejen for udviklingen og er blevet revet ned gennem årene.
Men en del kan vi altså stadig nyde og glæde os over. For
bare at nævne nogle få: Ørne
Apotek på Vestergade, vandtårnet i Amaliegade, den store byvilla ved Havnen, hvor
Turisme Silkeborg tidligere
holdt til, Henryhus på hjørnet
af Møllegade og Søndergade
og Handelsskolens fine bygning ud mod Bindslevs Plads.
De har alle det til fælles, at de
er skabt af Anton Rosen. Faktisk er det også Rosen, der
står bag den bevarede skorsten på Papirfabrikken og de
hegnsstolper eller steler, der
står ned langs Smedebakken.
Hvordan kan det nu hænge
sammen, at der i den unge by
Silkeborg i en periode på
mere end 40 år blev opført så
mange værker af en af dati-

dens mest talentfulde danske
arkitekter? Forklaringen er
meget enkel - kærlighed og
giftermål.

Rosen og Silkeborg
Anton Rosen (1859-1928)
kom til Silkeborg i 1883. Han
havde efter sin eksamen fået
en stilling hos en af landets
førende arkitekter, Vilhelm
Dahlerup, og var nu, 24 år
gammel, blevet sendt til Silkeborg for at lede arbejdet
med opførelsen af hovedbygningen - det såkaldte Societetshus - på den nyanlagte
Silkeborg Vandkuranstalt.
Anton Rosen arbejdede
ikke hele tiden. Han færdedes
også i byen og mødte her Martine Heegaard Grabow, som
han blev gift med i 1889.
Martine var datter af gæstgiver Jens Grabow, som var en
af handelspladsens nybyggere og ejer af det hotel på Torvet, der senere skulle blive til
»Dania«. Dermed var forbindelsen skabt til byen og til de
mennesker, som senere skulle

blive Rosens kundekreds.
Silkeborg var på det tidspunkt et lille bysamfund, kun
knapt 40 år gammelt. Men
den var ved at udvikle sig til
en driftig by. I 10-året 1880 til
1890 voksede indbyggertallet
fra 2931 til 4217. Og i 1901
boede der 7228 personer. De
oprindelige lave, en-etages
huse var blevet forhøjet med
en eller flere etager. Mod vest
blev der efterhånden lagt flere gader til den oprindelige
byplan, ligesom der opstod et
kvarter syd for banen. I 1900
blev der sat en prik over i’et Silkeborg blev købstad. I
samme periode udviklede
byen sig til en markant »skoleby« såvel som til vigtig »kurby«, og turisterne strømmede
til - godt hjulpet på vej af
Hjejlen og den skønne natur.
Det var altså en by i kraftig
vækst, som Rosen gennem de
næste fire årtier fik tilknytning til, og som han kom til at
præge med sine stærkt personlige og markante byggerier.

Selvstændig arkitekt
Parallelt med arbejdet på Kuranstalten begyndte Rosen
også en selvstændig arkitektvirksomhed i byen. Allerede i
1884 stod han bag tre bygninger - et kapel på byens nye
kirkegård mod vest, Afholdshotellet i Østergade og en udvidelse af den kommunale
skolebygning i Søndergade
(som alle desværre er revet
ned). I 1885 tegnede han den
såkaldte Skovvilla, som er en
af de fritliggende pavilloner,
der opførtes i parken ved Kur-

anstalten. I 1886 indledte Rosen sit samarbejde med Theodora Lang, som betød, at han
helt frem til 1924 kom til at
stå i spidsen for den hurtigt
voksende skoles byggearbejder.
Anton Rosen er kendt for
sin fabulerende stil med finurlige og dekorative bygningsdetaljer. Facader og gavle er
ofte prydet med et væld af
træskærerarbejder eller med
figurfriser. De er ofte forsynet
med bindingsværk som et karakteristisk træk og med glasserede røde tegl på taget.
Kendetegnende for flere af
hans værker i Silkeborg er
endvidere røde mursten og
sokler af kløvede marksten.

SILKEBORG: I den kommende uge sættes der fokus på
Anton Rosen og Silkeborg.
Torsdag 26. september kl.
19.00 på Silkeborg Bibliotek,
fortæller
kunsthistoriker
Lone Jensen om sin nye bog:
»Anton Rosen - en ener i
dansk arkitektur«. Billetter
kan købes på silkeborgbilletten.dk eller på biblioteket.
Lørdag 28. september åbner en fotoudstilling i Anton
Rosens fredede vandtårn på
Amaliegade 49, og efterfølgende vil der være gratis byvandringer i Anton Rosens
fodspor med Silkeborg Guiderne.
Fra 28. september kan man
desuden downloade byvandringen »Stik Silkeborg i
lommen« på disse tre hjemmesider: silkeborgarkiv.dk,
silkeborg.com og silkeborgkommune.dk
duktiv her i byen, lavede han
også mange andre ting rundt
omkring i landet. Her skal
blot nævnes nogle få - f.eks.
Palace Hotel på Rådhuspladsen i København (opført
1906-1910) og Tuborgs administrations- og laboratoriebygning (opført 1912-1914)
beliggende på Strandvejen i
Hellerup. Endelig var Anton
Rosen hovedarkitekt for
landsudstillingen i Aarhus i
1909.
Men gå ud i byen og oplev
de smukke bygninger. God
tur.

Skøn-virke
Der i slutningen af 1800-tallet
var arkitekturen præget af historicismens/stilefterligningernes idealer. Op mod århundredskiftet søgte mange
arkitekter - heriblandt Anton
Rosen - dog at frigøre sig fra
disse forbilleder. De ønskede
en arkitektur med ærlig overensstemmelse mellem form,
konstruktion og indhold. De
var inspireret af ældre kunsthåndværk i modsætning til
den industrielle masseproduktion, der var ved at vinde
frem. I Europa var benævnelsen på denne bevægelse »Art
Nouveau«, »Jugendstil« og
»Arts and Crafts Movement«,
og i USA arbejdede »Chicagoskolen« efter samme principper. I Danmark kaldes stilen
også skønvirke - i betydningen »veludført arbejde«.
Selvom Rosen var så pro-

Skovvilla på Silkeborg Bad tegnede
Anton Rosen i 1885.FOTO: SILKEBORG ARKIV

En af Silkeborgs mest
markante bygninger i
Silkeborg, butiks- og
beboelsesejendommen på
Vestergade 9A, blev opført
i 1898. Rosen tegnede
bygningen til en af
byens førende håndværksmestre, murermester Chr.
Nielsen. Siden 1903 har der
været apotek i stueetagen.
FOTO: SILKEBORG ARKIV

