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|| Vejmand Peder Hansen kom til Silkeborg i
1844 og blev her til sin død som 88-årig i 1902.

En nybyggers
erindringer
- del 2
Vi bringer her
fortsættelsen af
vejmand Peder
Hansens erindringer,
trykt i Silkeborg Avis
i 1899

sammenkomster og møder og arrangere udflugter.
I det følgende er der tilføjet korte
forklaringer i parentes, hvor det er
skønnet nødvendigt. Mens eventuelle
fejl, misforståelser eller uddybende bemærkninger anføres et passende sted
under overskriften »Kommentar«. Vi
lader igen Peder Hansen få ordet.

Slaverne kommer!

AF LIS THAVLOV

Arkivleder Silkeborg
Arkiv

LOKALHISTORIE Vi bringer her fortsættelsen af vejmand Peder Hansens
erindringer, der blev trykt i Silkeborg
Avis 21. april 1899. Peder Hansen var
kommet til Silkeborg i april 1844 for
at være med til at opbygge Silkeborg
Papirfabrik. Kort tid efter ankomsten
fik han sin familie til den midtjyske
nybyggerby, hvor han blev boende til
sin død 16. juni 1902. Han ernærede sig
det meste af sit liv som »vejmand« i
kommunens tjeneste og søgte først sin
afsked som 84-årig.
Familien havde ved ankomsten til
Silkeborg to børn, siden kom der yderligere tre til. Alle hans børn synes at
have bosat sig i København - og var
dermed en del af den folkevandring
fra land til by, der kendetegnede anden
halvdel af 1800-tallet.
Ifølge avisens omtale af Peder Hansens jordefærd samlede den »flere hundrede mennesker«. Med tiden blev han
altså en kendt og respekteret borger i
byen. I spidsen for hans ligfølge fra
kirken til kirkegården gik »medlemmerne af foreningen Harmonien, hvis
stifter og æresmedlem vejmand Hansen var ... med fane ... og efter kisten
fulgte den gamles slægt og øvrige
venner.«
Foreningen »Harmoniens« forhandlingsprotokol findes bevaret i arkivets
samlinger. Heri kan vi se, at den blev
stiftet i 1856 (og ophævet i 1942) - og
at formålet var at afholde selskabelige

Det var

DENGANG

»Da krigen udbrød i 1848, mærkedes
det også i Silkeborg. Der kom en stafet fra Brædstrup herredskontor med
bud om, at slaverne i Rendsborg var
brudt ud, og at de brændte og slog
ihjel allevegne, hvor de kom frem.
Dette budskab fremkaldte en del ståhej. Fabrikken blev standset, Drewsen
rejste til Randers med sin familie, koner og børn blev pakkede sammen på
Smedebakken, og en pram lå parat til
at sætte dem over søen, når slaverne
kom. En 3-4 smede blev sat i arbejde,
og hele natten lavede de våben, det vil
sige spyd, der kunne sættes på lange
stager. Skovfogederne mødte med deres geværer. Ved Fårbæksbroen (Horsensvejens passage mellem Almind Sø
og Vejlsø) var der kun en smal hulvej,
her blev træerne huggede om for at
spærre vejen. Der blev sendt stafetter
ud i forskellige retninger, men alle kom
tilbage med den samme røverhistorie.
Først dagen efter blev det opdaget, at
det hele var løgn.
Men at vi havde krig med tyskerne,
det var ikke løgn. Vi kunne snart vente
dem, og der skulle gøres modstand.
Der blev forskrevet geværer, og vi
exercerede en time hver aften. Vi blev
kommanderet af en ingeniør, som
blev sendt hertil fra ingeniørkorpset,
og øvelserne holdtes mest i den gamle
gård (Hovedgårdens gårdsplads). Vi
havde også skiveskydning for at få
øvelse i at skyde tyskere, den foregik
på pladsen bag ved hotel Dania således, at vi skød ud over søen. En tysk
general var aftegnet på skiven. Da vi
en dag var til øvelse kom der en stafet
med en skrivelse til vor kommandant.
Der blev holdt krigsråd, og resultatet
blev, at alle geværerne blev pakket ned
i en kasse og kørt ud i Vesterskoven.
Et par dage efter kom en lille afdeling
tyskere hertil, men de var meget skikkelige. De fik noget at spise og drikke,
og da de drog tilbage, medtog de et par
stude og fabriksarbejder Røhrs gris.«
Kommentar: 20. januar 1848 døde
Christian 8. og efterfulgtes af Frederik
7. Man var allerede så småt i gang med
at formulere en fælles og fri forfatning for hele riget - eller »helstaten«.

Det stred imod ønsket om et samlet,
tyskdomineret Slesvig-Holsten, hvor
der som modsvar oprettedes en provisorisk regering. For at dæmpe oprøret sendte regeringen i København
tropper til hertugdømmerne. Dermed
var tre års borgerkrig en realitet. Den
endte med, at oprørerne blev nedkæmpet, først og fremmest, fordi Rusland
forhindrede Preussen i fortsat at yde
støtte til slesvig-holstenerne.
I slutningen af marts 1848 spredtes der op gennem Jylland vilde rygter, om at fangerne fra tugthuset i
Rendsburg i Slesvig var undsluppet
eller ligefrem var blevet løsladt af oprørerne. I virkeligheden var det ikke
sandt - sådan som man også fandt ud
af i Silkeborg. Det har sikkert været
en ganske skræmmende tanke for
handelspladsens indbyggere, at disse
vilde tugthusfanger var på fri fod. Især
i betragtning af, at der var næsten en
dagsrejse til de nærmeste købstæder.
Silkeborgs knap 500 indbyggere var
vitterlig overladt til deres egen skæbne, hvis de først blev angrebet.

Livet går videre
»Trods krigen gik det rask fremad med
byggeriet i Silkeborg. Først byggedes
der i Østergade, de ældste bygninger
her er hotellet fra 1845 (Hotel Silkeborg, som lå, hvor Østergadekrydset
er i dag) og damaskvæver Kristensens
fra 1846 (lå på hjørnet af Østergade og
Godthåbsvej). Dernæst på Torvet Hotel Dania (1846) og i Vestergade, hvor
købmand Knaps og tobaksfabrikant
Christensens ejendomme er nogle
af de ældste. Så tog man fat i Søndergade, her er skrædder Thomsens
og brygger Petersens ejendomme de
ældste. I Nygade er det gamle højskolehjem en af de ældste bygninger, den
er fra 1852. I Søgade er garveriet ældst.
Det blev snart nødvendigt at sørge for
ordentlige veje. I 1847 begyndte man
anlægget af Herningvejen. Den blev
dog først fuldført efter krigen. I 1851
byggedes den store bro over åen og et
stykke af Århus-vejen. I 1853 begyndtes der på Viborgvejen.
Til at begynde med var der kun gående post én gang om ugen til Skanderborg. Efter anlægget af landevejene blev postgangen snart forbedret.
De første par år var der ingen skole
i Silkeborg. Børnene måtte gå til Skjellerup Nygårde. Men i 1847 kom hovedbygningen i den gamle gård under stor
reparation, og da blev der indrettet til
skole i den østre fløj. Denne skole gik
dog kun et år. Den var blevet oprettet
derved, at Børge Møller (og en kandidat) var kommet til byen på Drew-

sens opfordring for at holde skole.
Børge Møller var fra Koldingegnen,
men havde en bror, der ejede Sinding
Østergård. Da nu skolen gik ind efter
et års forløb, kom Børge Møller ned til
fabrikken, hvor han et år var materialforvalter. Så blev skolen oprettet igen
på amtets foranstaltning som offentlig skole, og Børge Møller blev ansat
ved den. Den holdtes endnu en tid i
hovedbygningens østre fløj, men da
man heller ingen kirke havde, og derfor havde søgt tilladelse til at omdanne
østre halvdel af hovedbygningen til
kapel, så blev skolen flyttet til Søndergade, til købmand Kofoeds gård, men
pladsen her blev snart for lille, og i
1859 byggedes derfor en borgerskole.
Hvorledes denne skole er gået frem,
ved enhver.«
Kommentar: Skoleforholdene var,
som Peder Hansens erindringer vidner
om, noget kaotiske de første år. Det
er som om, man i planlægningen af
handelspladsen ikke medregnede de
nødvendig,e offentlige institutioner,
såsom skole, der normalt var et anliggende for den pågældende sognekommune. Silkeborg Handelsplads hørte
formelt set under Linå Sogn, så det
var egentlig sognerådet her, der skulle
klare den side af sagen. Linå-folkene
syntes dog ikke, at det kunne være
deres ansvar, når nu det var centraladministrationen, der havde besluttet
at anlægge en handelsplads. En nedsat kommission, der skulle se på skoleforholdene, kom da også frem til, at
staten burde oprette og drive en skole
i Silkeborg. Den formelle udskillelse
fra Linå Sogn fandt først sted i marts

1855, dermed kunne der opbygges en
ansvarlig lokal administration til at
varetage alle offentlige opgaver. Den
kongeligt udpegede birkedommer,
som også var borgmester og politimester m.m.,, ankom i 1854 og begyndte
at opbygge det administrative apparat
fra grunden.

Egen præst
»Det omtalte kapel blev indrettet i
1849. Det var navnlig købmand Høltzermanns hjælp (flyttede til handelspladsen i 1847), at det blev muligt for
beboerne at få dette kapel udstyret, thi
det offentlige hjalp ikke meget til. De
første år prædikedes der af en kapellan fra Linå, men i 1855 fik Silkeborg
sin egen præst, nemlig Hostrup. Han
fik sig en præstegård bygget to år
efter, og i 1876 byggedes kirken, den
indviedes i 1877 af biskop Brammer
fra Aarhus.
Ellers var der fra 1856 en standsning i Silkeborgs fremgang. Pengekrisen kom, og det var ikke til at opdrive penge. Ejendommene faldt i pris
således, at her blev solgt ejendomme
for mindre end det, murstenene havde
kostet. Dog havde vi fået gasværket i
1856, et år førend man fik gas i København.«
Kommentar: Den nævnte »pengekrise« var en kortvarig lavkonjunktur,
der åbenbart satte sig så mærkbare
spor i Silkeborg, at Peder Hansen kunne huske den flere årtier senere. Han
hentyder til et økonomisk tilbagefald i
en tid med fremgang. Det var affødt af,
at der efter Krimkrigens ophør i 1856
igen væltede store mængder af korn
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|| Postkort fra hjørnet af
Nygade og Søndergade.
Desværre har vi ikke et foto af
Peder Hansens hus, der blev
opført på hjørnet længst til
højre. Dette er det nærmeste,
vi kommer. Den eksisterende
hjørneejendom blev opført i
1905.

fra Ukraine ind over Europa med det
resultat, at priserne styrtdykkede.
»Hvad mig selv angår, da arbejdede
jeg ved fabrikken i 6 1/2 år. Jeg havde
indsøgt en byggeplads på hjørnet af
Søndergade og Nygade, og det var
meningen at bygge i foråret 1851,
men ved novembertid 1850 ragede
jeg uklar med Drewsen, og så tog jeg
fra fabrikken med det samme. Uenigheden kom af, at jeg i kogeriet havde
lagt træ oven på halmen i et kogekar.
Drewsen skældte ud, jeg ville forsvare
mig, men det hjalp ikke. Jeg talte så om
at rejse og fik til svar: »Rejs ad helvede
til!« Jeg lod dog kone og børn blive i
lejligheden foreløbig (i folketællingen
1850 ser det ud til, at familien bor i
en af fabrikkens boliger), men så kom
Møller (Børge Møllers bror) og sagde
mig op, og jeg lovede at flytte, når jeg
fik fat i en lejlighed. Imidlertid blev
jeg kaldt op på kontoret, skældt ud og
truet med politiet fra Skanderborg. Til
alt held fik jeg fat i en lejlighed.
Nu skulle der bygges. Jeg fik købt
kalk og mursten, og fik også fat i et
par murere. Selv udførte jeg håndlangerarbejdet. Huset kom under tag til
jul, og heldigvis blev vinduerne sat
ind, før vinteren blev streng.
Da jeg kom fra fabrikken, fik jeg arbejde ved vejvæsenet og har arbejdet
der siden. Det første arbejde, jeg havde, var i 1851 at plante pilestiklinger i
et stykke jord, som vejvæsenet havde
fået tilladelse til at afbenytte i planteskolen ved Lilsø (må være Lillesø i
Nordskoven). Planterne groede godt
i de første 3-4 år, men så gik der orm
i dem og de fleste gik ud. På Aarhus
Landevej - lige ud for Kneippkuren -

|| Silkeborg som byen så ud i
1880. Tallene ud for de enkelte
grunde angiver opførelsesåret
for de pågældende bygninger.
Fra V. Drechsels bog: Silkeborg
1840-1880.

står et af dem endnu og er et stort træ
(det må have stået langs den del af
vejen, der gik ned over Kildebakken
og slog et kraftigt sving mod syd, mod
Sejsvej for at lette nedkørslen til Havnen og Langebro). Ved vejvæsenet har
jeg arbejdet under forskellige ingeniører, bl. a. også oberstløjtnant Dalgas.
Som vejmand havde jeg kun en lille
løn, men det gik dog meget godt, så
længe Weinholt var opsynsmand og
boede i Mollerup. Han efterfulgtes af
Straube, som kom til at bo her i byen.
Da han forlangte, at jeg foruden at
passe min forretning på vejen skulle
møde hos ham og gøre staldtjeneste, så
fandt jeg, at det var på tide at sige stop.
Jeg havde da arbejdet som vejmand i
ti år. Efter den tid tog jeg licitationsog akkordarbejde med grusharpning
til amtets og kommunens veje. Jeg
tjente ret godt derved og havde med
dette arbejde at gøre i 17 år, hvorefter
jeg overdrog det til en mand, som jeg
havde haft som arbejdsmand i mange
år. Den sidste snes år har jeg udelukkende anvendt min tid på kommunens
veje og ubrolagte gader. Vi ejede kun
lidt, da vi begyndte her på pladsen,
og jeg har aldrig gjort nogen stor forretning, men ikke des mindre er det
gået fremad, så at jeg nu kan efterlade

mine fem børn en lille arv og udsætte
lidt til hvert af mine 13 børnebørn.
Min kone, som døde for 20 år siden,
var mig ved flid og sparsommelighed
en god støtte.
Da jeg første gang talte med birkedommer Adler Lund (som bestred embedet i perioden 1886-1898), spurgte
han mig, hvor gammel jeg var, og da
jeg havde sagt ham det, sagde han:
»Så er det jo ved tiden, at de søger Deres afsked!« »Nej«, svarede jeg, »Jeg er
bange, at pensionen bliver for lille!«
Det lo han ad. Men da jeg sidst i 1897
kom til ham med min ansøgning om
afsked, og han havde læst den, svarede han: »Ja, det er jo rimeligt!« Og
jeg fik da min afsked til nytår og en
årlig pension på 100 kr., og det var jeg
godt tilfreds med.«

På ferie på Sjælland
»Mit hjem på Sjælland besøgte jeg
første gang 14 år efter, at jeg var
kommet til Silkeborg. Da var alle søskende samlet derhjemme, det er ikke
sket siden. I de sidste 11 år har jeg
hver sommer taget mig en ferie på
tre uger, hvor jeg er rejst til Sjælland
og København for at besøge børn og
børnebørn. Den årlige Sjællands-rejse
er meget behagelig, når man er velkommen, hvor man kommer, og når til
trods for de 86 år såvel helbredet som
humøret er godt.« (Det har ikke været
muligt at finde ud af, hvor lang tid en
togrejse fra Silkeborg til København
tog omkring 1890. Men uanset om den
tog 7 eller 10 timer eller mere, var det
ganske godt klaret af en mand i hans
alder, datidens rejsekomfort taget i
betragtning).
Peder Hansens erindringer slutter
med en længere beretning om, hvordan det gik til, at der blev rejst en
statue af Michael Drewsen på Torvet - men det tager vi ved en senere
lejlighed.

|| Peder Hansens
afskedsbegæring er kun
underskrevet af ham - ellers
er den udfærdiget af en
»skriver«. Han andrager
ærbødigst »at der må
tilstås mig en årlig pension
eller understøttelse fra
kommunens kasse.« Han
ser sig på grund af sin høje
alder (84 år) ikke længere
i stand til udføre arbejdet,
men er dog villig til, hvis
han får pensionen, uden
særligt vederlag,at assistere
vejudvalget med opmålinger
og lignende.

Til slut er der kun at konstatere,
at det da er ærgerligt, at avisen ikke
fik Peder Hansen til at fortælle endnu
mere. F. eks. hvordan han oplevede
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det, da der igen kom tyske tropper til
Silkeborg i 1864. Eller mere om arbejdet med kommunens veje ... men det
gjorde man altså desværre ikke.

