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Søg og du skal finde!
De kommunale
arkiver på Silkeborg
Arkiv fortæller om
Slusekioskens historie

AF LIS THAVLOV

Arkivleder, Silkeborg
Arkiv

På Silkeborg Arkiv har vi omkring 4
kilometer arkivalier. Mange forskellige slags - fotografier, bøger, aviser,
avisudklip, arkiver fra byens virksomheder og foreninger og materiale fra
privatpersoner. Den allerstørste »arkivserie« er de kommunale arkiver,
som nok udgør et sted mellem 2 og 3
kilometer papir.
Heldigvis vil denne serie ikke vokse
helt så eksplosivt som hidtil, så ville vi
nok få et problem. I de sidste 15-20 år
er meget blevet skabt digitalt og derfor
bevares det også digitalt. Arkivæsker,
hylder, reoler og magasiner bliver nu
erstattet af et sindrigt system af arkiveringsversioner, harddiske og andet
grej, som sikrer, at vi også i fremtiden
kan forske i den lokale historie.
Den store udfordring i disse år er,
at vi nu skal finde metoder til at sikre
bevaringen af både foreningers, virksomheders og privates digitale arkiver
eller hjemmesider, så man også kan
arbejde med lokalhistorien om 100 år.
Men det er en helt anden sag.
Arkivet indeholder så mange informationer, at man ofte må bruge meget tid på at finde frem til svaret på
et spørgsmål. Vi har heldigvis rigtig
gode søgemuligheder - godt hjulpet
på vej af forskellige databaser. Men
når det kommer til at forfølge en helt
bestemt sag, som er blevet behandlet i
det kommunale system for næsten 100
år siden, er der kun tilbage at væbne
sig med tålmodighed og grave sig ned
i de relevante sager og protokoller.
I sidste uge havde jeg ikke tid til at
forfølge spørgsmålet, om hvornår Slusekiosken blev taget i brug, på hvilke
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betingelser og hvem kioskejeren var.
Men jeg kunne ikke lade det være ubesvaret. I de efterfølgende dage gravede
jeg derfor et spadestik dybere ... her er
hvad jeg fandt frem til.

Et privat initiativ
Slusekiosken viser sig at være et helt
privat initiativ. Byrådet havde fået
projekteret og bygget kammerslusen,
og havde nu opmærksomheden rettet
mod færdiggørelsen af resten af det
store projekt i og omkring havnen. Det
ser ikke ud til, at man havde overvejet,
hvem der skulle passe slusen og hvordan der skulle betales for passagen.
I juli 1920 henvender pramfører Anders Nielsen sig til byrådet og tilbyder
at passe kammerslusen mod, at kommunen bygger en kiosk til ham. Men
man svarer ham, at der ikke foreløbig
er planer om at ansætte nogen til at
passe slusen.
Anders Nielsen giver dog ikke op så
let. 2. november 1920 forsøger han sig
igen. Han ansøger nu om at få lov til
at leje en plads ved bådehavnen mod,
at han selv opfører en kiosk. Her vil
han sælge den »husflid«, som han har
tænkt sig at fremstille i vinterens løb.
Dette er tilsyneladende mere spiseligt for byrødderne. I løbet af foråret
får Anders Nielsen lavet tre tegninger
og fremsender dem til byrådet, som
har forbeholdt sig ret til at vælge den,
man finder bedst egnet til formålet.
Han får derefter tilladelse til at opføre
en kiosk efter en tegning udført af den
i Silkeborg-sammenhæng store arkitekt K. P. Kristjansen - den kiosk som
vi genfinder på fotos.

100 kr. årligt
Byrådet giver derefter Anders Nielsen
en kontrakt, der gælder for fem år. Og
det pointeres, at der ikke kan vindes
hævd på grunden. Han får også besked
på, at kiosken skal være opført inden
1. juli 1921. Foruden »husflidssager«
får han tilladelse til at forhandle chokolade, prospektkort, blade, bøger og
tobak. For pasning af kammerslusen
får han til gengæld et årligt honorar på
100 kr. og 1 kr. for hver gennemfart.
Så vidt så godt.
Pramfører Anders Nielsen er på
dette tidspunkt 39 år gammel. Han bor
sammen med sin kone på Viborgvej 6,
den senere Godthåbsvej, og de er netop
begyndt at stifte familie. Han har sikkert måttet erkende, at der ikke var en
fremtid i at være pramfører. Selvom
pramfarten havde haft en kortvarig
opblussen under første verdenskrig,
var behovet for at sende gods ad
vandvejen til Randers ikke længere til
stede. Så ved at sadle om og leve af at

Det var

DENGANG
betjene de mange turister, der allerede
kom eller ville begynde at komme til
Silkeborg, har han sikkert øjnet en mulighed for at få en ny levevej.

Kan han leve af det?
Kan familien så leve af at passe kammerslusen og sælge husflid og kioskvarer til turisterne? Noget tyder på,
at Anders Nielsen har haft det svært.
Allerede i efteråret 1921 ansøger han
byrådet om et lån eller garanti på et
lån på 2500 kr. Men det nægter man
ham.
Af hans skattebetaling op gennem
1920’erne, som det fremgår af »Skatteog adressebøgerne«, kan man dog få
et fingerpeg. I 1921-22 betaler han en
årlig skat på 189 kr. Det beløb falder
drastisk de efterfølgende år og når i
1930-31 til et lavpunkt på 23 kr. - til
sammenligning betaler hans naboer
- en tjener 147 kr. i skat og en bryggeriarbejder 200 kr. Så det har været
svært for ham.
Vi har desværre ikke et regnskab
over antallet af gennemsejlinger i slusen. Men det har nok trods alt været
begrænset, hvor mange der har passeret den. På dette tidspunkt var det
fortrinsvis lystbåde, der sejlede på
åen. Friluftsturisme var ikke opstået
som begreb, og kanoture på Gudenåen
blev først for alvor populært i slutningen af 1930’erne.
Sæsonen 1930 bliver Anders Nielsens sidste. I folketællingen 1930 er
hans erhverv angivet til at være “repræsentant”. Så han har altså kastet
håndklædet i ringen.
Den efterfølgende sæson får Christian Jensen fra Ågade 17 lov at forsøge
sig. Han har hidtil solgt frugt fra en
lille bod på havnen, men overtager nu
kiosken og betjeningen af kammerslusen til sæsonstart 1931. Som et
kuriosum er prisen for en »gennemslusning« nu kun på 50 øre. Tiderne
havde måske trods alt skiftet.
Vi ved ikke hvad der videre sker
med Anders Nielsen og hans familie.
Alt tyder på at de rejser fra byen - så er
der nogen, der kender til deres skæbne,
hører vi meget gerne fra dem.
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|| Denne bjælkehytte er tegnet i januar 1921 af den
lokale arkitekt Hans Chr. Rasmussen, men faldt ikke i
byrådets smag. Hans Chr. Rasmussen opfører sin første
bygning i byen i 1913-14 og fortsætter aktiviteten frem
til 1932. Det bliver i alt til 153 forskellige bygninger.

|| Denne kioskbygnig var den, der blev opført. Den passede jo fint ind i det
havnemiljø, der var ved at opstå og signalerer klart, at her sælges ikke kun
postkort og blade m.m., men også »husflidssager« - hvad vi vel ville betegne som
souvenirs - fra Anders Nielsens eget værksted. Mon nogle af dem findes endnu?

|| Denne kioskbygning
er tegnet af en af byens
største arkitekter K. P.
Kristjansen - han står bag
333 bygninger i byen. Den
bliver ikke valgt, men man
har sikkert bedt Anders
Nielsen om at få arkitekten
til at arbejde videre med
forslaget. K. P. Kristjansen
udfører sit første arbejde
i Silkeborg i 1904-5 og det
sidste står færdigt i 1932.

