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En katastrofal brand ramte Silkeborg
Papirfabrik natten til 15. oktober 1864,
men den driftige Michael Drewsen
fik genopført fabrikken på rekordtid

Afbrændt og
gjenopbygget 1864 ...
AF LIS THAVLOV

Arkivleder,
Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE 2014 vrimler med historiske mærkedage. Det er snart 150
år siden, fredsforhandlingerne i Wien
endte med, at Danmark måtte afstå
hertugdømmerne Slesvig, Holsten og
Lauenborg. Vi markerer 200-året for
skolepligtens indførelse. Det er 200
år siden, vi tabte Norge. Og selvom vi
erklærede os neutrale, har der været
stor fokus på 100-året for udbruddet
af 1. Verdenskrig.
Det mest medieombruste, historiske
»jubilæum« er dog uden sammenligning »1864«. Det er en sjov tanke, at
der gøres så meget ud af en tabt krig.
Skal man yde hele hurlumhejet retfærdighed, så giver det alligevel mening,
fordi netop det nederlag fik så stor
betydning for eftertiden og for den
nationale selvforståelse.
Historiske jubilæer bruges ofte som
afsæt til at trække begivenheder ud af
glemslen. Til at gøre dem til en del af
vores nutidige, fælles historiefortælling. Men også til at forklare det, som
endnu er synligt. Det sidste er formålet
med denne uges artikel.

Papirfabrikken brænder
Når der på facaden af Silkeborg Papirfabriks gamle hovedbygning stadig står »Afbrændt og gjenopbygget
1864«, kan man her 150 år efter let
forledes til at tro, at så har det nok
noget med 1864-krigen at gøre. For var
der ikke noget med, at der var et stort
antal preussiske og østrigske soldater
langt oppe i Jylland? Også i Silkeborg?
Det er både rigtigt og forkert. Det
var ikke besættelsestropperne, der
»afbrændte« papirfabrikken, tværtimod, men de var i byen i stort tal fra
april til november det år. Inskriptionen
hentyder til en regulær brand på papirfabrikken. Og når man dykker lidt
længere ned i beretningen om den, får
man et indblik i soldaternes adfærd,
som giver et helt andet billede end netop det, at de var »besættelsestropper«.
14. oktober 1864 var der stor fest
i papirfabrikant Michael Drewsens
pragtvilla på fabriksområdet. Han
fyldte 60 år, og det blev fejret med
selskab for alle byens honoratiores.
Byens distriktslæges kone, Elfride
Fibiger, skriver i sine fantastiske erin-

dringer om livet i det lille bysamfund:
»Lørdag den 15. oktober, en altid med
en vis spænding imødeset dag, da
det er Michael Drewsens fødselsdag,
vækkedes byens beboere om natten
kl. 3, ved, at generalmarchen (alarmsignal til soldater om at møde i fuld
udrustning) blev slået. Det viste sig, at
foranledningen var, at papirfabrikken
brændte. Der havde som altid i dagens
anledning været middagsselskab hos
Drewsen, og Fibiger havde intet sporet, da han mellem 11 og 12 passerede
fabrikken hjemad, og således var det
også gået alle, der samtidigt var passeret forbi.«
Den ældste af fabriksbygningerne
var altså omsluttet af flammer. Det
var en katastrofe. Faktisk var det nøjagtig 20 år siden, at kransen hejstes på
denne første produktionsbygning. Det
var her, man kort tid efter monterede
den første papirmaskine - og i 1847-48,
lidt syd for den endnu en fabriksbygning til endnu en papirmaskine.

»Den sørgelige tidende«
Mandagens udgave af Silkeborg
Avis (17. oktober) afslørede på forsiden lidt mere om hændelsesforløbet.
Artiklen indledtes meget dramatisk
med ordene: »Vi har i dag den sørgelige tidende«. Og de sørgelige nyheder gjaldt hverken de igangværende
fredsforhandlinger eller dødsfald i
byen. Men noget, der var næsten lige
så slemt. Nemlig at halvdelen af papirfabrikken »...i lørdags er afbrændt
tilligemed hele det værdifulde inventarium af maskiner o.s.v., kun de nøgne
mure står tilbage.«
Avisen fortsatte med at viderebringe, hvad man indtil da kunne konstatere: At ildens arnested var i kludesalen,
hvor også fabrikkens lager af klude
befandt sig. At den opstod omkring kl.
3 om natten, hvor alarmen i hvert fald
lød over hele byen, og at den spredte
sig så hurtigt, at det på et tidspunkt så
ud som om, hele fabrikken ville gå op i
flammer. Det lykkedes dog de tililende
brandfolk og deres mange hjælpere at
begrænse ildens spredning, så det kun
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gik ud over den ene fabriksbygning.
Det betød, mente avisen, at man om
kort tid ville kunne fortsætte produktionen på den anden papirmaskine,
men også at »den delvise standsning
af fabrikken vil forårsage et tab, der
desværre ikke vil ramme firmaet
alene, men en del af de mange ubemidlede familier, der hidtil har haft
beskæftigelse på fabrikken, men som
nu vil være så godt som brødløse.«
Fabriksejer Michael Drewsen havde
heldigvis sørget for at forsikre sin fabrik og sit varelager, men de pågældende arbejdere var ikke forsikrede.
De mistede deres arbejde uden varsel.
Ingen fabrik, intet arbejde. Avisens reportage slutter med at konstatere at
»årsagen til ildens opkomst« ikke var
kendt.

En stor nyhed
Også i 1864 var en storbrand godt stof
for aviserne. Nyheden nåede langt
uden for Silkeborgs grænser. Allerede
17. oktober var der en omtale i Aarhus
Stifts-Tidende og dagen efter også en
kort notits i københavneravisen Berlingske politiske og AvertissementsTidende. De følgende dage blev hovedstadens læsere præsenteret for først en
afskrift af den udførlige artikel i den
aarhusianske avis. Derefter citerede
man direkte fra Silkeborg Avis.
I Aarhus Stifts-Tidende føjes der
faktisk viden til, som vi ikke umiddelbart får via den lokale presse. Det
nævnes, at ilden sikkert havde ulmet
længe, før den blev opdaget. For man
havde hurtigt måttet konstatere, at
den store bygning ikke stod til at redde. Og selvom det var vindstille, var
der fare for, at ilden ville sprede sig.
Avisen fortsætter: »Derfor ilede også
alle ved første signal til brandstedet
og særdeles bistand, såvel ved slukningen som ved redningen, ydede den
østrigske jægerbattaillon, hvis chef,
oberstløjtnant von Siller, selv personligt ledede sit raske mandskab.«

Besættelsestroppernes hjælp
Den værdifulde hjælp fra besættelsestropperne omtales ikke med ét ord i
Silkeborg Avis. Men Elfride Fibiger
roser i sine erindringer indsatsen til
skyerne. Hun mener ligefrem, at hele
fabrikken ville være nedbrændt, hvis
ikke det havde været for jægerkorpsets »velledede energi« og »påpasselighed«.
Så besættelsestropperne spillede
altså en afgørende rolle i slukningsog redningsarbejdet. Glemt var krig og
kamp. Nu gjaldt det om at redde, hvad

reddes kunne. At deres indsats ikke
omtales i Silkeborg Avis, kan skyldes,
at man i byen var godt træt af disse
tropper. Siden 24. april havde forskellige østrigske og preussiske bataljoner
efter tur taget ophold og krævet indkvartering og forplejning hos private
såvel som på hotellerne. Og de forlod
først byen nogle dage efter fredsslutningen 30. oktober.
Aarhus Stifts-Tidende fortsætter reportagen med at konstatere, at
ilden opstod... »i den nordre ende af
bygningen, der også var den nordligste af samtlige sammenhængende
fabriksbygninger, og da branden, der
fik næring ved de store forråd af papir
og klude, med megen hurtighed udbredte sig mod syd, og faren således
var stor for de øvrige bygninger, blev
flere fag nedbrudte af den nærmest

|| Drewsens stilfulde villa,
der lå tilbagetrukket på
fabriksområdet, men sikkert
alligevel chokerende tæt på
brandstedet.

tilstødende bygning, hvor heldigvis
branden standsedes.«
Efter 3 til 4 timers forløb blev man
herre over ilden, hvilket man ikke
kun tilskrev det stille vejr, men også
brandkorpset. Det gjorde alt, hvad det
formåede, og flere af brandfolkene udsatte sig for personlig fare. Om årsagen til ildens opståen var der endnu
ingen afklaring.

Skaderne gøres op
Onsdag 19. oktober havde man endelig
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|| Papirfabrikkens bygninger set fra Drewsens villa. Bygningen til
højre er den, der nedbrændte 15. oktober 1864. Den hvide bygning til
venstre er fabriksbestyrerens bolig. Signeret E.A., 1852.

|| H. S. Sibbern og Michael Drewsen portrætteret sammen hos en
fotograf i København - måske for at forevige deres gode samarbejde hen
over vinteren 1864-65.

fået helt bugt med ilden og havde tilsyneladende også fået mere overblik over
skadernes omfang. Silkeborg Avis noterer, at fabriksbygningen var totalt
ødelagt. Det samme gjaldt alle maskinerne, bortset fra nogle konvolutmaskiner, som det lykkedes at redde.
Endvidere var den store beholdning af
klude og papir og omkring 2 millioner
konvolutter sammen med 50.000 færdige æsker blevet ildens bytte.
Det antydes her, at branden måtte

være påsat, da den opstod et sted,
hvor ingen havde været med lys om
aftenen. Man fik dog aldrig afklaret
brandårsagen.

Fabrikken genopbygges
Med Michael Drewsens velkendte
energi kom nedbrydningsarbejdet
hurtigt i gang. Og han har helt sikkert
også skyndsomt fået sat gang i genopbygningen. Han gav sig dog alligevel
tid til at sikre, at det blev et imposant

|| Illustreret Tidende bringer
en artikel om genopbygningen
af Silkeborg Papirfabrik 25.
juni 1865. Det oplyses her, at
tegningerne til det ydre er
lavet af arkitekt H. S. Sibbern.

facader (det er også ham, der senere laver tegningerne til kirken). Og allerede
21. december kunne avisen meddele,
at kransen dagen før var blevet hejst
på den »afbrændte, nu gjenopførte
fabriksbygning.«
Drewsen skulle også skaffe nyt
maskineri. Og det er forunderligt, at
det lykkes ham på så relativ kort tid.
Papirmaskinen blev bestilt og produceret i London, og alt det øvrige
maskineri og støbegods blev leveret
af Burmeister & Wain i København.
9. januar konstaterer Silkeborg
Avis, at hvis maskinen ellers ankommer til den fastsatte tid (på pram fra
Randers), vil fabrikken sandsynligvis
kunne genoptage produktionen i april.
Der kom dog til at gå lidt længere
tid. Først 15. maj stod den rummelige
og imponerende fabriksbygning klar
med alt sit nye maskineri. Den dag
startede man produktionen på den
avancerede papirmaskine, som viste
sig at arbejde »med stor præcision og
sikkerhed«. Avisen hæfter sig særligt
ved, at gulvet som noget helt nyt var
lavet i beton. Det var ikke tidligere set
anvendt på egnen.
Så endnu en gang var det altså lykkedes Michael Drewsen at være på
forkant med udviklingen. Han havde
fået det bedste ud af situationen - en
helt ny og supermoderne fabrik.

Ingen spor efter branden
bygningsværk. Han fik således københavnerarkitekten H.S. Sibbern til at
lave tegningerne til den nye bygnings

Det er vel ikke så underligt, at fabriksejeren stolt og glad over, at det var lykkedes så hurtigt, så godt og så flot, fik
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opsat sit »Afbrændt og gjenopbygget
1864« på facaden. Mon ikke papirarbejderne glædede sig lige så meget.
De havde jo sikkert alligevel overlevet vinteren - som bygningsarbejdere.
Jo hurtigere nybygningen stod klar,
jo hurtigere kunne de vende tilbage
til det, de var bedst til - at producere
papir.
Da »Illustreret Tidende« besøgte
Silkeborg 25. juni 1865 kunne man
konstatere, at »fabrikken er nu atter
i fuld gang, og hverken spor eller eftervirkning af branden er at mærke.«
Det var da meget godt gået.

