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DET SKER

Et helt nyt, attraktivt 
villakvarter skød op, da 
havneområdet i Silkeborg 
blev udviklet

AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE Silkeborgs stadsingeniør, 
P. Gunder Hansen, tiltrådte sin stilling 1. 
april 1917. Ved sit 25 års jubilæum blev han 
spurgt af  en journalist, hvilke projekter der 
havde været karrierens mest betydnings-
fulde. Som det største (også det allerførste) 
nævnte han »ordning af  havneforholdene«. 
Og det havde helt sikkert været et stort pro-
jekt. De kommunale arkiver viser, at det i 
en periode på omkring fem år satte næsten 
alle kommunale instanser i sving - Byråd, 
Teknisk Udvalg, Bygningskommission, 
Sundhedskommission, Boligudvalg og Hus-
lejenævn. Og i administrationen har man 
sikkert i perioder arbejdet på højtryk for at 
udføre planerne. 

P. Gunder Hansen havde overtaget pro-
jektet fra sin forgænger. Allerede i efteråret 
1916 præsenterede denne byrådet for flere 
forslag til, hvordan man kunne komme det 
mangeårige problem med den gamle kanal 
og dens sundhedsskadelige omgivelser til 
livs. Som tidligere omtalt udviklede det sig 
over tid og endte bl.a. med etableringen af  
Kammerslusen i 1920. Projektet omfattede 
desuden etablering af  et helt nyt villakvarter 
på Hovedgårdens gamle gårdsplads. Det er 
denne del af  projektet, vi skal fokusere på i 
dagens artikel.

Turistforeningen og Hjejleselskabet fik 

afgørende indflydelse, da de 5. december 
1917 sendte et brev til byrådet, hvori de 
lancerede et alternativt forslag til udviklin-
gen af  havneområdet. De henledte byrådets 
opmærksomhed på, at man burde inddrage 
et større område end blot havnen i projektet. 
Det var vigtigt, »at bebyggelsesforholdene 
på den gamle hovedgårds terræn søges ord-
nede på en smuk måde«. Man forestillede 
sig, at det skulle klares ved, at man efter 
nedrivningen af  de gamle hovedgårdslæn-
ger anlagde »en gade fra Østergade tværs 
gennem den gamle lade ned til midten af  
hovedgården«, og at der efterfølgende skulle 
opføres »nogle smukke hjørnebygninger ved 
Østergade samt villaer på den østlige længes 
grund, således at der her bliver et virkeligt 
smukt kvarter«. 

Borgerinddragelse
Noget tyder på, at man forsøgte at forene 
kræfterne for at påvirke byrådets beslut-
ning, så den mere radikale og ambitiøse plan 
kunne blive til noget. Allerede 24. november 
1917 fremsendte 14 borgere et brev til by-
rådet, hvori de opfordrede »kanaludvalget« 
til at konferere med underskriverne »før 
endelig bestemmelse om nogen forandring 
tages.« Og det var faktisk det, der skete - en 
form for tidlig borgerinddragelse. 

Sagen blev behandlet på flere møder i 
december 1917 og til sidst enedes man om, 
»at bemyndige udvalget til at påbegynde 
opfyldningsarbejdet og så i øvrigt forhandle 

med Papirfabrikkerne om kammerslusen.« 
Et byrådsmedlem mente, at »hvad der i øv-
rigt skal laves omkring kanalen, må grund-
ejerne om. Vi kan ikke lægge villaservitutter 
på deres grunde, og vi kan ikke bryde den 
gamle længe ned.« Mens et andet ræsonne-
rede, at når der i Turistforeningens og Hjej-
leselskabets plan indgik »projekter om ho-
vedgårdens regulering .. er det sikkert for at 
tilkendegive, at de pågældende grundejere 
agter at tage denne sag op, når kommunen 
har fået sin del af  opgaven løst«... og sådan 
blev det.

Der bygges langsomt
Den endelige beslutning om at opføre kam-
merslusen blev taget 1. juli 1919 og den blev 
som nævnt indviet 1. august 1920. Villakvar-
terets færdiggørelse kom dog til at trække 
noget længere ud, selvom grundejerne var 
ret utålmodige. 

I slutningen af  november 1919 henvender 
de to kommende villaejere, A.N. Buchhave 
og A. Knap sig til byrådet. Derved får vi en 
status på, hvor langt man her er kommet 
med villakvarteret. De anmoder om at få 
tilladelse til at rive den østre af  hovedgår-
dens længer ned til foråret. Og de tilføjer, 
at som bekendt »er den gamle lade allerede 
nedbrudt og en villa snart færdig, ligesom ... 
anlæg af  kloak, vand og gas samt elektriske 
ledninger er påbegyndt.« Man er altså gan-
ske langt. Buchhaves villa i den nordlige del 
af  grundstykket ud mod Østergade er ved 
at være færdig, mens Knap ikke kan komme 
i gang på den sydlige del, fordi den østre 
længe stadig er beboet og derfor ikke kan 
rives ned. Hvad venter man så på? Ganske 
enkelt, at grundejerne og kommunen får op-
ført nye beboelsesejendomme til genhusning 
af  længens 12-13 famlier - i alt 58 personer.

Hvor mange lejligheder grundejerne skal 
opføre, er der selvfølgelig en del diskussion 
om. Her havde Huslejenævnet afgørende 
indflydelse på, at lejerne blev behandlet 
anstændigt. Men omkring 1. marts 1920 

Byens fine villakvarter

 | Rutebil på vej over Langebro med Åhavevej i baggrunden. Til venstre 
ses bankdirektør Knaps villa, derefter følger arkitekt Hans Chr. Rasmussens 
privatbolig og til højre direktør Buchaves og 1. etape af Kildegården.  
Foto: ca. 1937.

Det var 
DENGANG

Fredag
14-01: Indelukket: Rockfestivalen »Noget 
bedre«
16: Torvet, Silkeborg: Åbning af Silkeborg 
Classic - koncert
17: Silkeborg Kirke: Korkoncert med Nør-
gaards Højskole
19.30: Silkeborg Bad: Silkeborg Classic - 
koncert
20: Rampelys: Michael Learns to Rock

Bio Silkeborg
14: Postmand Per-filmen
14: Sådan træner du din Drage 2 
14: Cykelmyggen og Minibillen
14: Rio 2 (3D)
15 - 18.10 - 21: Guardians of The Galaxy (3D)
15.45 - 21: Bad Neighbours
16: Sådan træner du din Drage 2 (3D)
16: Ung og smuk
16.15: Minisekterne
17.45: Transformers: Age og Extinction (3D)
18.10: Guardians of The Galaxy
18.20: En Flænge i Himlen 
18.45: Forelsket i New York
21: Abernes Planet: Revolutionen (3D)
21: 22 Jumpstreet
21: Deliver Us From Evil

Lørdag
11-14: Torvet: Torvejazz: Poul Harrison Band
11: Museum Silkeborg: Silkeborg Classic - 
koncert
14-01: Indelukket: Rockfestival
18.30: Gl. Skovridergaard: Silkeborg Classic 
- koncert

SERVICE
Borgerservice
RÅDHUSET, SØVEJ 1, SILKEBORG: Man-tirs 
10-15, tors 10-17, fre 10-14

Affald
TANDSKOV GENBRUGSPLADS: Man-fre 7-18, 
lør-, søn- og helligdage 9-16. 
TIETGENSVEJ GENBRUGSPLADS: Man-fre: 
12-18. Lør-søn 9-16. Lukket helligdage

Faste vagter
ALARMCENTRAL: Tlf. 112
BRAND & REDNING: Tlf. 89 70 3599
LÆGEVAGT: Tlf. 70 11 31 31
SILKEBORG POLITI: Tlf. 114
TANDLÆGEVAGT: Brobjergskolen 20, Aarhus 
(fredag 18-21, lør-søn-helligdage 10-13): Tlf. 
40 51 51 62
APOTEKERVAGT: 28. juli til 3. august: Svane 
Apotek: Vagt man-fre indtil 19, lør til 13.30 
og 17-18, søn- og helligdage 10-12 og 17-18; 
derudover tilkaldevagt
GAS- OG VVS-VAGT: Tlf. 70 22 20 20
EL-VAGT (WEEKEND): Silkeborg, Kragelund, 
Serup: Tlf. 70 20 03 76. Them: Tlf. 70 20 03 
73. Resenbro, Linå, Gjern: Tlf. 70 20 03 75. 
Kjellerup: 70 20 03 72

Bibliotek
SILKEBORG BIBLIOTEK: Man-tors 10-19, fre 
10-17, lør 10-14. Selvbetjening man-fre 8-10

Tjek vores hjemmeside
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SILKEBORG Mediebilledet er fyldt 
med historier om konflikten mel-
lem Israel og Palæstina ved Gaza-
striben.

Det er en højspændt situation, 
der koster menneskeliv på begge 
af  de stridende parter. Og konflik-
ten er derfor selvsagt et meget al-
vorligt emne, der giver anledning 
til masser af  debat rundt omkring 
i verden.

I morgen, lørdag, får silkebor-
genserne så mulighed for at dis-
kutere netop konflikten i Gaza, 
når Enhedslisten og andre med-
lemmer af  Palæstina-initiativet 
på Torvet uddeler materiale om 
bombningerne og opfordrer til 
debat.

De vil være at finde på Torvet 
mellem kl. 10 og kl. 12. AC

Gaza-debat 
på Torvet

synes forhandlingerne at være faldet på plads. Det 
forlyder i Silkeborg Avis, at som erstatning »skal fa-
brikant Buchhave og direktør Knap i Klüwersgade 
(14) opføre to ejendomme, som i alt skal rumme 
otte lejligheder. ... Man er allerede i dag begyndt 
på at grave grunden ud i Klüwersgade og mener, at 
hele ordningen vil kunne blive endeligt gennemført 
senest til oktober flyttedag.« Kommunen skulle til 
gengæld skaffe fire lejligheder.

Kanallængens beboere
Det er muligt at følge kanallængens familier i de 
kommunale skattemandtalslister. Flere af  dem 
kommer som aftalt til at bo i ejendommen på 
Klüwersgade 14, der opføres hen over sommeren 
1920. Andre flytter ind i lejligheder i kommunens 
ejendomme på Ewaldsvej 24 og Solbakkevej 7, som 
også opføres i 1920. 

Familierne har sikkert været godt tilfredse med at 
skulle fraflytte deres brøstfældige boliger i længen. 
Den blev sammen med den vestre længe opført i 
1777 og blev ved papirfabrikkens etablering i 1844 
i al hast indrettet til boliger for arbejderne og deres 
familier. Alle lejligheder var på to værelser med køk-
ken - i bedste fald med ekstra soveplads til børnene 
på loftet. Der var ingen form for moderne bekvem-
meligheder. Hverken indlagt vand, gas, elektricitet 
eller wc - og det fik de nu i de nye boliger.

Til gengæld har det nok alligevel ikke været helt 
let at undvære fællesskabet eller de udenomsfacilite-
ter, der fandtes på hovedgårdens gårdsplads. Hver 
lejlighed havde en lille havelod, og der var jo god 
plads for børnene at røre sig på. Måske har nogle 
af  beboerne søgt ud til de kolonihaver, som netop 
i disse år dukkede op - hvem ved?

Østre længes lejligheder havde indgang fra ka-
nalsiden. Så ingen har savnet nærheden til kanalen. 
En af  beboerne betegner den i et brev i maj 1919 

til Sundhedskommissionen som et sted, hvor »alt 
muligt henlægges i store dynger, så vi ved den mind-
ste vind ikke kan åbne døre eller vinduer uden at 
få en del deraf  ind i vore stuer. Ligesom en mindre 
vandpøl heller ikke er særlig vellugtende.«

Præsentable villaer
Havde længens beboere hverken plads eller andre 
bekvemmeligheder - blev der til gengæld nu opført 
store og præsentable villaer med masser af  plads 
og alt, hvad der på det tidspunkt var af  moderne 
faciliteter.

A. Knap havde valgt den københavnske stjerne-
arkitekt Anton Rosen til at tegne sin pragtvilla, som 
vi endnu genfinder på Hovedgårdsvej 5. Den havde 
et grundareal på 140 m2 i tre etager - en passende 
bolig for en bankdirektør og hans familie. Villaen 
stod formodentlig klar til indflytning i løbet af  som-
meren 1921 (ved folketællingen i februar 1921 bor 
familien stadig på Vestergade). 

Direktør Buchhaves villa stod til gengæld fær-
dig allerede i begyndelsen af  1920. Den blev opført 
på området længst ude mod Østergade. For at det 
kunne lade sig gøre, skulle Buchhave nedrive den 
gamle ladebygning, som han selv ejede og bebo-
ede. Her lå desuden hans maskinforretning og et 
automobilværksted. Villaen blev tegnet af  en af  
datidens velestimerede lokale arkitekter, Hans Chr. 
Rasmussen, og fremstod stor og herskabelig.

Allerede i 1931 begyndte der at ske ændringer på 
dette grundstykke. Først opførtes et benzintank-
anlæg med vaskehal og kiosk på arealet ud mod 
Østergade. I 1936 gennemførte arkitekt Max Pape 
en ombygning af  den eksisterende villa og byggede 
en etageejendom i den meget moderne »funkisstil« 
et stykke nede ad Hovedgårdsvej. I 1938 blev vil-
laen revet ned. Og i løbet af  de efterfølgende to år 
stod hele lejlighedskomplekset, som fra da af  blev 

betegnet som »Kildegården«, færdigt.
Hans Chr. Rasmussen kom i øvrigt til at sætte sit 

præg på resten af  det opvoksende kvarter. I 1925-26 
opførte han på grunden mellem de to direktørvil-
laer sin private pragtbolig, som også stadig præger 
havnefronten. Den anden side af  Hovedgårdsvej 
blev først bebygget i sidste halvdel af  1920’erne 
og begyndelsen af  1930’erne. 

Her står Hans Chr. Rasmussen bag hjørneejen-
dommen fra 1925/26, men også såvel Hovedgårds-
vej 2 (opført i 1925) som Hovedgårdsvej 6-8 (opført i 
1930/31). Hovedgårdsvej 10 (opført 1930/31) blev til 
gengæld opført af   F. Hansen, mens K.P. Kristjansen 
var arkitekten bag Hovedgårdsvej 12 (opført 1927).

Det sidste vi hører til planlægningen af  kvarteret 
er i Teknisk Udvalgs forhandlingsprotokol i decem-
ber 1929. Her konstateres det at …»efterhånden 
som bebyggelsen på Hovedgårdsvej er blevet så tæt, 
er den nuværende vandledning ikke tilstrækkelig«, 
og der nedlægges en større. Nye tider var kommet 
til kvarteret og til Silkeborg. 

Navn på vejen?
Vi skal til slut lige nævne, at der tilsyneladende 
var lidt usikkerhed om, hvad vejen i det planlagte 
villakvarter skulle hedde. I de første år af  1920’erne 
optræder gaden i mandtalslisterne med navnet 
»Hoffsvej« - efter ritmester Hans Nicolai Hoff, der i 
1767 opførte hovedgården efter sin overtagelse af  
Silkeborg og store dele af  egnen. Gaden fik dog 
meget hurtigt herefter det mere retvisende navn 
»Hovedgårdvej«.

Af  det oprindelige udkast fremgår det endvidere, 
at forbindelsesvejen fra Birkevej (det senere Åhave-
vej) skulle hedde »Jessensgade« - efter manufaktur-
handler Peter Jessen, som på dette tidspunkt ejede 
og beboede Hovedgården. Den blev dog senere en 
del af  Kirkebakken.

 | Plantegning: Uddrag af forslag til udvikling af havneområdet og 
etablering af et villakvarter på hovedgårdens gårdsplads. Som det ses 
forestillede man sig at både østre og vedtre længe skulle nedrives og 
erstattes af moderne villabebyggelse. Fra 1917

 | Hovedgårdens gårdsplads med længebeboernes opdyrkede jordstykker til 
begge sider. Foto: ca. 1900

 | »Kanallængen« set fra Hjejlesekskabets ophalerbedding - med 12 
arbejderboliger, hvor der i 1920 boede 58 personer. Den ildelugtende kanal 
befinder sig i fordybningen midt i billedet. Foto: ca. 1900

SILKEBORG ARKIV
Henvendelser om artikler bragt under »Det var dengang«  
kan ske til Silkeborg Arkiv, Hostrupsgade 41A, Silkeborg

email: arkiv@silkeborg.bib.dk 

telf.: 87221924

Silkeborg Arkiv har åbent mandag-onsdag kl. 11-16 og torsdag  
kl. 12-19

SILKEBORG Ved sommerbridgen 
i Silkeborg bridgehus i tirsdags 
blev der spillet i 3 rækker,

hvor resultaterne blev:
A-rækken (5-bords):
1. Kate Kristensen/Ruth Hark-

jær
2. Helle Brok/Poul Erik Grøn-

borg
3. Torben Juul/Brian Brauner
B-rækken (4-bords):
1. Birthe Wang Holm/Liselotte 

Tommerup
2. Jeanet Norman/Alice Færch
C-rækken (4-bords):
1. Bodil Søgaard/T.Jørgensen
2. Hanne Simmelkjær/Grete 

Jørgensen

Sommerbridge

SILKEBORG Der har i et lille års 
tid været café ved kapellet på 
Vestergade i Silkeborg mandag 
formiddag, men nu flyttes tids-
punktet til om eftermiddagen.

Ved cafeen er der kaffe, hygge 
og samvær. Første gang 4. august.

Mandag den 4. august og 
følgende mandage kl. 15 - 

17: Ved kapellet på Vester-
gade: Fyraftenscafé

Kirkegårds-
café om 
eftermiddagen

Avisen med 
på ferie?

abonnement@mja.dk
eller ring

86 82 13 00


