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|| Nogle gange bliver vi, der til dagligt arbejder med arkivets samlinger,
også overraskede over deres omfang. Og jeg skal gerne indrømme, at
jeg gjorde store øjne, da jeg i portrætsamlingen fandt dette foto af
vejmand Peder Hansen - sikkert optaget omkring det tidspunkt, hvor
hans erindringer offentliggøres i Silkeborg Avis. I øvrigt er fotografen
»Friedrich Scheel«, som virkede i Christianssand i perioden 1882 ca.1903. Det tyder på, at Peder Hansen overraskende nok var en tur i
Norge. Optaget ca. 1890.

Men nu havde man begyndt på
fabrikken. En tømrer Ejlers var
sat til at passe rambukken. Men
da han ikke kunne undværes
ved tømrerarbejdet, fik jeg snart
hans plads. Der blev nedrammet
tre rækker bøgepæle under alle
ydermure og to rækker under
skillerummene
PEDER HANSEN

En nybyggers erindringer
Peder Hansen var
med, da Drewsen
begyndte at anlægge
papirfabrik ved
Silkeborg, og han
blev i byen

AF LIS THAVLOV

Arkivleder, Silkeborg
Arkiv

Ved en ren tilfældighed faldt jeg på
forsiden af Silkeborg Avis fra 20. april
1899 over en artikel, som blot havde
overskriften »Hvad gamle vejmand
Hansen fortæller«. Normalt var datidens avisforsider helliget nationalt
eller internationalt stof. Så det var
en stor overraskelse, da det gik op
for mig, at vejmanden faktisk var fra
Silkeborg. Og at han var ankommet
til Silkeborg i april 1844 sammen med
den gruppe af arbejdere, der skulle
opbygge Silkeborg Papirfabrik. Det
var altså erindringer nedskrevet af
en mand, der havde oplevet nybyggertiden og hele byens udvikling fra
flække til købstad.
Det viste sig, at vejmandens fortælling var så lang, at den blev bragt over
to dage - det vil vi også gøre. Så på
næste fredag bringer vi anden del.
Erindringer er tilbageblik på et levet liv. Det er en konstruktion, hvor
det erindrede sættes ind i en sam-

menhæng, som ikke nødvendigvis
er rigtig. Erindringer viderebringer
altså oplevelser og erfaringer, sådan
som den erindrende har oplevet og
husker dem. For at forstå erindringer
er man ofte nødt til at holde dem op
mod det kendte begivenhedsforløb f.eks. fra samtidige kilder eller andre
beretninger.
Vejmand Peder Hansens erindringer
er skabt i et tilbageblik på mere end
50 år. Det er derfor meget forståeligt,
at der kan være erindringsforskydninger. Desuden anføres det i avisens
indledning, at teksten er opstået dels
på grundlag af Peder Hansens egne
fragmentariske optegnelser, dels efter
hans mundtlige fortælling - og at redaktøren derefter har søgt at give en
sammenhængende fremstilling. I det
følgende vil uddybende forklaringer
blive anført i parentes efter pågældende ord. Eventuellle fejl, misforståelser
eller emner, der kræver uddybende
bemærkninger, anføres efterfølgende
under overskriften »Kommentar«.
Dermed får Peder Hansen lov til selv
at komme til orde, samtidig med at
nogle af hans udsagn bliver uddybet
eller korrigeret.

Peder Hansen fortæller
Silkeborg Avis’ redaktør indleder med
ordene: »Den gamle vejmand Hansen
går endnu omkring iblandt os som den
ældste »Silkeborgenser« og selvom
det, han har set og oplevet, ikke er så
mærkeligt, så berører det dog vor bys
tilblivelse så meget, at man vel kan
ofre nogle øjeblikke på at læse derom.
Silkeborg bys udvikling er gået for
sig med en - efter danske forhold i
hvert fald - rivende hurtighed; men i

den stærke fart må man ikke glemme
den første begyndelse. Silkeborgs historie er skrevet af V. Drechsel (1880)
og til dels af A. Fabricius (1886). Men
kunne det ikke være ganske godt ved
siden af disse to lærde forfattere at
høre den ganske jævne arbejdsmands
fortælling?«
Og så giver avisen ordet til vejmanden. Indledningsvis fortæller han, at
han er født 20. oktober 1813 på en gård
i Herfølge, syd for Køge og er opvokset
i små kår sammen med sine otte søskende. I 1829 kom han så i lære på en
vindmølle ved Køge, hvor han blev udlært og siden arbejdede frem til 1840.
Derefter rejste han til København og
fik arbejde bl.a. på Store Blegdams
Mølle på Nørrebro. Han tilbragte et
par år i København, hvor han også
blev gift og fik sit første barn. Han
bosatte sig derefter med sin familie i
Hørsholm, for til sidst at flytte til Vedbæk - et lille fiskerleje ved Øresundskysten, beliggende ca. 6,5 km nord for
Strandmøllen. Her etablerede han et
bryggeri.
Og nu giver vi ordet til Peder Hansen, der er 27 år, da hans livsfortælling begynder at pege i retning af
Silkeborg:
»Det nødvendige bryggeriinventarium samt hest og vogn kunne jeg nok
selv betale, men det kom til at knibe
med driftskapitalen. Derfor solgte jeg
ølbryggeriet først i april 1844. Nogle
dage efter traf jeg nede ved Strandmøllen en ungdomsven, som var kusk
hos M. Drewsen. Da jeg fortalte ham,
at jeg havde solgt bryggeriet, sagde
han til mig: »Rejs med os til Silkeborg!
Vi skal derover for at bygge en papirfabrik!«
Jeg gik hjem og fortalte det til min

kone, og vi blev enige om at rejse. Den
14. april tog jeg (han var nu sammen
med de andre ca. 30 arbejdere) fra København med dampskibet Elritse, det
eneste skib, som gik til Aarhus. Der
var ikke mange dampskibe i København den gang, men der var dog bl.a.
ét, som lå i fart på Kiel.«

Ankomsten til Silkeborg
»Vi kom så tidligt til Aarhus, at vi den
15. april kunne få vore sager læsset
på vogne og den 16. april kørte vi til
Silkeborg. Rejsen fra Aarhus til Silkeborg varede en hel dag. Der var jo
ingen landeveje. Vi kørte ad sogneveje
fra by til by.
Vi kørte ind i den gamle gård (Silkeborg Hovedgård), som så noget
tarvelig ud. Hovedbygningen havde
tagsten, men de tre andre længer, som
senere er bygget om, var den gang
tækket med strå. På gården boede
en forpagter Asmussen. I den søndre
ende af østlige længe var lavet beboelse for en marketender ved navn Kofoed, som før havde været lysestøber
i Skodsborg, men som Drewsen havde
sluttet akkord med for at få bespisningen besørget. Da Kofoed var min
bekendt fra tidligere tid, hjalp jeg ham
den første uges tid med at brygge øl,
bage brød og lignende.
Den store lade blev indrettet til kaserne for alle håndværkere og arbejdere - tømrerne i et rum, murerne i et
andet og håndlangerne i et tredje. Jeg
havde medbragt sengeklæder og fik
mig indrettet en nogenlunde antagelig
seng.
Men nu havde man begyndt på fabrikken. En tømrer Ejlers var sat til
at passe rambukken. Men da han ikke
kunne undværes ved tømrerarbejdet,

Det var

DENGANG
fik jeg snart hans plads. Der blev nedrammet tre rækker bøgepæle under
alle ydermure og to rækker under skillerummene. Bøgepælene kom oppe fra
Vesterskoven, og skovrider Nyholm
sørgede for leveringen af dem.
Min familie var imidlertid kommen
den 1. maj med lejet vogn fra Aarhus.
Jeg havde lejet en stue i Myrehuset og
der boede vi de første tre måneder, indtil jeg fik opsporet en bedre lejlighed.«
Kommentar: Noget tyder på, at
Peder Hansen husker forkert m.h.t.
familiens ankomst. Hele familien er
ifølge folketællingen fra 1. februar
1845 bosiddende i Silkeborg. Det er
ikke sandsynligt, at kone og børn kan
være optegnet her i Silkeborg, og så
have opholdt sig på deres gamle bopæl
på Sjælland. På dette tidspunkt består
familien foruden af Peder på 32 år, af
hans kone, Christiane, der er 33 år, af
sønnen Bendt på 4 år og Karoline på
2 år. Senere kommer der yderligere 2
børn til - Henriette og Hans.
»Myrehuset« eller Myrhuset er beliggende i Østerskov, Horsensvej 2 og
var dengang hjem for en skovfoged.
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|| Udsigt fra Drewsens villa over papirfabrikkens bygninger - på et maleri
fra 1852. Peder Hansen indretter kludesal i den nordre ende af den ny
fabriksbygning. Det må betyde, at det var i bygningen længst til højre.

|| Landinspektør Wegges kort fra 1846 over den kommende Silkeborg
Handelsplads - udarbejdet på baggrund af major Schlegels dispositionsplan.
Den lille bro, som Peder Hansen omtaler, der blev skyllet væk af vandet, må
være broen, der ses længst til højre.
|| Papirfabrikkens bygninger set fra Langebro. Længst væk ses hovedbygningen fra 1864 som er bevaret
på området. Vandløbet til højre er den gren af Gudenåen, som førte vand ind til fabrikkens turbiner og
som blev tilkastet ved den store ombygning og udvidelse af fabrikken i 1935. Optaget ca. 1890.

Den nuværende bygning er opført
i 1914, hvor den flyttet lidt væk fra
søbredden.

Kludestue og papirmaskiner
»Det gik rask fremad med byggeriet.
Den østre længe blev indrettet til beboelser, og der var tillige to længer
på Smedebakken (den første længe
på Smedebakken stod færdig i 1844,
de to næste i 1847). I alt rummede de
16 lejligheder), hvor også bestyreren
boede - lige overfor fabrikken.
Henad sommeren kom Drewsen til
mig med den meddelelse, at der var
kommen et helt læs klude, som jeg
skulle tage mig af. Han gav mig besked på de forskellige slags klude, og
jeg måtte indrette rum i laden til hver
slags. Da fabriksbygningen var under
tag, blev den nordre ende indrettet til
kludestue, og så kom der en hel flok
fabrikspiger, som jeg skulle sætte i arbejde og kommandere med. Den var
ikke behagelig!
Hen på efteråret kom maskiner og
mandskab til at opstille dem. Snart
blev det hele færdig til at sættes i
gang, og nytårsmorgen 1845 var det
første papir færdig fra Silkeborg Papirfabrik. Så gik fabrikken sin jævne
gang. Drewsen rejste hjem med prøver
af sit papir, og fabriksbestyrer Danielsen forestod det hele.«
Kommentar: Det er en utrolig be-

drift, at fabriksbygninger, boliger
m.m. blev rejst på ca. ¾ år.
De omtalte klude var fragtet fra
Strandmøllen på Sjælland til Randers
for derfra at blive sejlet på pramme
modstrøms ad Gudenåen til Silkeborg.
Og det samme skete med de store, tunge papirmaskiner, da de blev leveret
fra England i løbet af oktober. Disse
maskiner var den tids mest moderne,
som ikke var til at få i Danmark.
Den omtalte »Danielsen« må være
islændingen Thordur Danielsson, som
var den første fabriksmester. Han var
kommet til Strandmøllen for at lære
noget om landbrug, men han blev i stedet papirmager. Han forlod Silkeborg
vinteren 1849-50.

Dæmningen blev brudt
»Denne vinter havde vi det første
uheld på fabrikken. Vi havde haft en
temmelig streng vinter, og der var
falden megen sne. Danielsen passede
selv vandstanden, men da det blev
tøvejr, sagde den gamle Mads Rode
til ham: »I dag trækker man ved Ry
Mølle for frit vande, i morgen er søerne fulde og i overmorgen bliver det
galt her!« Hvortil Danielsen svarede:
»Jeg skal, fan .. br… mig, nok passe
den!« Men ak og ve! Vandet havde alligevel brudt igennem dæmningen der,
hvor nu Ottosens træskur er, og det
havde bortskyllet en lille træbro, der
var bygget der, hvor nu den lille bro

findes. Man måtte have vogne fra Linå
til at køre fyld, og man nedsænkede
store pakkasser, fyldte med sten for
at råde bod på skaden. Hvad der var
sket, voldte ellers ingen forstyrrelser
på selve fabrikken.
I begyndelsen dreves fabrikken ved
vandkraft alene, idet hollænderne dreves af et større vandhjul og papirmaskinen af et mindre. Først i 1850 kom
den første dampmaskine til fabrikken.
Den gamle mølle fik lov til at stå en tre
års tid, så blev den reven ned.
I sommeren 1845 kom hele kongefamilien hertil og var her nogle dage.
Det var kong Christian 8. og hans
dronning Karoline Amalie. Kronprins
Frederik var også med.
Ham så jeg nede i det gamle åleværk, hvor han tillige med Drewsen
var i færd med at fiske ålene op. Under kongefamiliens besøg blev det bestemt, at der ved Silkeborg skulle være
en handelsplads, og her var samtidig
ingeniøren til at udstikke hovedgaden.
Denne gik forbi den store lade og det
var ingeniørens mening, at den fra laden skulle gå lige frem omtrent til det
sted - eller lidt nord for - hvor nu kirken ligger, men det satte dronningen
sig imod, fordi hun fandt, det var synd
at ødelægge de grønne træer, som stod
på bakken - næsten helt ned imod den
vestre længe. Derved kom Østergade
til at ligge, som den nu ligger.«

Kommentar: Det lader til, Peder
Hansen her blander forskellige begivenheder sammen, hvilket er meget
forståeligt, da han jo sikkert har hørt
fortællinger om de kongeliges besøg
og selv har boet i byen under flere af
dem. Christian 8. og dronning Karoline Amalie var ganske rigtigt i Silkeborg 1.-2. august 1845, men så vidt
vides uden kronprinsens (senere Frederik 7.s) deltagelse. Kongeparret blev
indlogeret på Hovedgården. Selvom de
rejste videre til Ringkøbing allerede
næste dag, kan de jo godt have nået
at tage stedet i øjesyn.
Det er interessant, at Peder Hansen
kæder kongens besøg sammen med
beslutningen om at anlægge en handelsplads. Det er da ikke utænkeligt,
at spørgsmålet er blevet diskuteret under det kortvarige besøg. Især når man
tager i betragtning, at kommissionen,
der skulle planlægge anlæggelsen af
et købstadsanlæg ved Silkeborg, holdt
møde på åstedet 4.-5. august 1845 og
derfor måske allerede var til stede i Silkeborg, da kongen og dronningen ankom. Det er i øvrigt efter dette møde,
at major Schlegel fra Ingeniørkorpset
laver det første udkast til den dispositionsplan, der udstak rammerne for
handelspladsens etablering.
Frederik 7. og Grevinde Danner var
flittige gæster hos familien Drewsen,
både i 1852, 1857 og 1861. Disse besøg
foregik under helt private former. Det

er sikkert under et af disse besøg, at
Peder Hansen har set kongen fiske efter ål sammen med Michael Drewsen.
»I 1846 blev den lille bro bygget. I
1847 blev papirfabrik nummer 2 bygget tillige med nogle enkelte huse oppe
i byen.«
Her sluttede den første artikel i 1899,
og det gør den også her. Resten følger
i næste uge.
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