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|| Dette kort findes i V.
Drechsels bog »Silkeborg
1840-1880«. Det er et
fantastisk øjebliksbillede
af byen. For ser man
rigtig godt efter, opdager
man, at der er anført
opførelsesår på alle de
optegnede ejendomme.

Da midtbyens gader fik navn
De første navne på
gader og pladser i
Silkeborg var Torvet,
Vestergade, Østergade
og Viborg Landevej

AF LIS THAVLOV

Arkivleder,
Silkeborg Arkiv

og den, der gik østover, til Østergade.
Det blev ikke til en »Nørregade«.
Når man skulle mod nord, foregik det
via en lille sidegade til Østergade - Viborg Landevej, der også var afsat på
de første byplaner. Det var ellers en
vigtig gade, idet den både førte ned
til en lille havneplads ved søen og til
det færgested, hvorfra de rejsende blev
fragtet over Silkeborg Langsø. I 1854
kom dæmningen tværs over Langsøen, som vi kender som Viborgbroen.
Omkring 1940 fik gaden navnet Godthåbsvej.

Byen vokser
Byens udvikling kan beskrives på
mange måder. I det følgende er udgangspunktet navngivningen af midtbyens gader - hvordan og hvornår og
efter hvem.
Det ses tydeligt både på gamle kort
og når man færdes i byen, at gaderne
skærer hinanden i rette vinkler. Det
skyldes som bekendt, at Silkeborg er
en planlagt by.
Med udgangspunkt i byens torv, der
slet og ret fik navnet Torvet, blev der
først afsat byggegrunde på det, der
skulle blive nybyggerbyens hovedgader mod vest og øst. Det gav derfor
god mening, at disse gader og senere
hovedlandeveje fik navn efter de verdenshjørner, de gik i retning af. Dermed blev vejen mod vest til Vestergade

Allerede i 1848 måtte der tilføres flere
byggegrunde og dermed flere gader
til byplanen. Men med det praktiske
var det en let sag. Der blev blot tilføjet
nye »karréer«.
Bebyggelsen langs Vestergade kravlede videre mod vest og mod syd opstod Søndergade som hovedstrøg og
sydlig forbindelsesvej. Den blev også
kaldt »Themgade«, men kom efter få
år til at indgå i den nord-sydgående
hovedlandevej.
Tre år senere valgte man det helt
naturlige navn Nygade til gaden, der
kom til at gå parallelt med Vestergade.
Da man samtidig havde brug for en
gade, som kunne forbinde Nygade og
Vestergade, fik vi en Tværgade.
Dermed havde man udtømt de helt

oplagte muligheder. Men der var andre navne, der lå lige for. Gaden fra
Søndergade til Markedspladsen, der
blev etableret omkring 1850 som supplement til Torvet, kom naturligvis til
at hedde Markedsgade. I dag er den
forbindelsesgade til Bindslevs Plads.
På samme måde fik gaden, hvor byens mølle oprindelig blev etableret i
1867, navnet Møllegade. Den optræder
som »nyanlagt« i en salgsannonce for
byggepladser fra april 1887. Så omkring dette tidspunkt var bebyggelsen
altså nået her til byens sydlige kant.
Til samme kategori hører Rådhusgade, der blev etableret allerede i
1848. Først som brandvej fra søen op
til byen, senere som forbindelsesvej til
byens rådhus, der kom til i 1857.
Vi skal heller ikke glemme »Sygehusvej« - sikkert et uofficielt navn på
gadestykket, der førte fra Vestergade
ned til byens sygehus, der blev opført
ved svinget på Søgade i 1862.
Søgade blev i øvrigt bebygget allerede i 1850’erne. og Søvejen, der gik
langs med gasværket (fra 1856), hører også til blandt byens ældste gader.
Begge naturlige navne for gader, der
følger søbredden.
Gaden, der gik parallelt med Søndergade mod øst hed oprindelig »Reberbanegade« for her holdt byens
rebslager til fra 1848 og ca. 100 år
frem. På et byrådsmøde 11. septem-

ber 1896 blev det dog på opfordring
af beboerne i gaden besluttet at kalde
den Fredensgade. De håbede vist, at
gaden derefter ville blive mere rolig.
Her lå også Kirkebakken, der gik
fra hjørnet af reberbanen ned til
hovedgården. Også et helt naturligt
navn for en gade, der løb langs med
kirken. Oprindelig var navnet Kirkevej, da man navngav den i oktober
1890. Netop »bakke« var dog meget
rammende, hvilket man kan forvisse
sig om ved at bestige trappen langs
med Torvecentret, der næsten følger
gadens forløb.
Området ved byens østlige kant,
ned til Remstrup Å, indgik ikke som
sådan i den oprindelige byplan. Her lå
jo Hovedgården (Museum Silkeborg)
med dens forskellige funktioner, bl.a.
posthus frem til 1906 og med beboelse for papirfabrikkens arbejdere i de
gamle udlænger.

Navn efter en konge
Den befærdede vej, som vi kender
som Christian 8.s Vej, var oprindelig
en ubetydelig gade, som på gamle kort
kaldes »Vejen til Marienlund« og også
ses omtalt i byrådsprotokollen fra
1887 som »Vejen mellem længerne«.
23. oktober 1890 besluttede byrådet
dog at give gaden et ordentligt navn
- efter den konge, som underskrev byens »dåbsattest« i form af de to reso-

Det var

DENGANG
lutioner af 15. december 1845 og 7. januar 1846. Det skal lige nævnes, at det
også var oppe at vende, om man skulle
kalde denne vej for Drewsensvej.
Hovedgårdsvej blev etableret omkring 1920 på hovedgårdens gamle
gårdsplads. I de første år var navnet
»Hoffsvej« - efter ritmester Hoff, der i
1767 opførte hovedgårdsbygningen.
Gaden fik dog ret hurtigt det mere
retvisende navn.
Åhavevej, hvis navn refererer til de
haver ud til åen, som flere af byens
familier havde stor fornøjelse af, har
haft flere navne gennem tiden. Først i
1941 fik den det velvalgte navn på hele
strækningen.
På gamle kort optræder området,
hvor vi i dag finder Søtorvet, under
navnet »Store Maen«. Det var et stort,
lidt sumpet engområde (ma betyder
eng). På den anden side af åen, hvor
Silkeborg Papirfabrik blev anlagt, lå
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|| Her ses Grønnegade til venstre - fra jorderne til gartneriet på Frydensgade
5. I baggrunden ses Lyngsø, som dengang kunne ses helt fra Vestergade, fordi
Kjellerup-banens dæmning endnu ikke var etableret. Optaget ca. 1920.

|| Zeltnersvej set mod Åhavevej. I midten af billedet ses jernbanesporet, som gik ned til Papirfabrikken. Optaget 1907.
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Lille Maen. På Store Maen opstod senere et af byens første erhvervsområder.

Byen vokser mod vest
I årtierne før og efter 1900 udviklede
byen sig langsomt mod vest. Også syd
for banen, men det skal ikke omtales
her.
I 1879 får vi et fingerpeg om, at der
er ved at ske noget. På et byrådsmøde spørger en landinspektør nemlig
byrådet til det kommende forløb af
»Nygades forlængelse« (den senere
Skolegade).
Toldbodgade optræder første gang i
byrådsprotokollerne i 1887. Navnet er
dog sikkert ældre, da toldboden blev
etableret her ved jernbanen i 1871.
Længere mod vest kom også en
Grønnegade, der blev udstykket fra
omkring 1890. Det er ikke lykkedes
at finde svar på, hvorfor den får dette
navn. Men mon ikke der bare var dejligt grønt i området, fordi bebyggelsen
endnu var spredt.

Estrupsgade
De første årtier efter byens anlæggelse
var det af naturlige grunde ikke muligt at navngive gaderne efter kendte
personer. Sådan en hæder tildeles normalt først efter pågældende persons
død. Det gælder dog tilsyneladende
ikke tidligere ministre.
»Estrupsvej« er nemlig opkaldt efter J.B.S. Estrup (1825-1913), der som
indenrigsminister sikrede, at jernbanestationen blev anlagt på den vestlige side af Remstrup å - altså hvor

byen lå - fremfor som ellers planlagt
ved Nåege.
Det skal måske lige tilføjes, at samme Estrup var den forhadte konseilspræsident, der i perioden 1875-1894
tilsidesatte demokratiet og styrede
Danmark gennem en lang række dekreter. Af samme grund er Silkeborg
den eneste by i landet, der har en gade
opkaldt efter ham. Navngivningen
kan ikke tidsfæstes, men navnet ses
anvendt i avisannoncer i begyndelse
af 1880’erne. Det stammer dog sandsynligvis fra jernbanens ibrugtagning
i 1871. På et byrådsmøde i oktober
1889 ændres navnet til Estrupsgade.
»Estrupvej« kom til at bryde med
det indarbejdede byplanmønster.
Den fik et skråt forløb på den første
strækning, for at de togrejsende kunne
komme direkte til og fra byen. Man
forestillede sig måske heller ikke, at
byen ville blive meget større.

Skoletorvet
Det senere Skoletorvet var fra begyndelsen ikke et torv, bare et ubebygget
område langs Estrupsvej. Der skete
imidlertid noget i sidste halvdel af
1880’erne, da Th. Langs i 1886 fik opført sin smukke hovedbygning mod
syd og Kr. Johansen samme år realskole og seminarium på nordsiden. Mod
vest opførtes i 1889 Teknisk Skole.
Dermed var der opstået en egentlig
plads her på byens vestlige kant og
på et møde 13. august 1896 besluttede
byrådet at kalde den for Skoletorvet.
Samtidig fik »Nygades forlængelse«
navnet Skolegade.

|| Godthåbsvej indgik i
hovedvejssystemet og
var derfor, som det ses
her, brostensbelagt. Dens
status ændredes først i
slutningen af 1930’erne, da
Christian 8.s Vej blev ført
igennem til Viborgbroen
efter nedrivningen af
Hotel Silkeborg. Her ses
gasværksbestyrerens bolig på
Godthåbsvej. Optaget ca. 1918.

Hvilket måske er grunden til, at navnet ikke er »Amalie Drewsensgade«,
men blot Amaliegade. Men alligevel
sjovt, at man vælger hendes fornavn.
Hostrupsgade blev den næste gade,
der fik et nyt navn med relation til en
for byen vigtig person. Det oprindelige navn var dels Estrupsvej dels
»Winthersvej«, efter den lokale dyrlæge C.P.F. Winther, der boede, hvor
Silkeborg Elværk senere blev opført
(Hostrupsgade 41C). Navneforandringen blev foreslået af gadens beboere i
februar 1897. Som alternativ foreslog
de »Borgergade«.
Efter mange møder både med
borgere og politikere, opnåede man
i 1899 endelig enighed om at kalde
hele strækningen fra Drewsensvej til
Søgade for Hostrupsgade. Hermed fik
man mindet byens første præst, den
vellidte J. C. Hostrup, der fik nyt embede i Hillerød i 1863.

Gader uden navn
På det omtalte møde, hvor Christian
8.s Vej fik sit navn, ser vi også, at den
første gade bliver opkaldt efter en af
byens mest betydende mænd. Byrådet
beslutter nemlig at kalde den hidtidige
»Banegårdsgade« for Drewsensvej.
For hans navn »bør bevares i beboernes erindring«, som det anføres
i avisens referat. At det netop blev
denne gade, skyldes nok, at papirfabrikant Michael Drewsen var en drivende kraft bag at få jernbanen ført
til Silkeborg.
Her er det på sin plads at nævne byens eneste gade, der er opkaldt efter
en lokal kvinde.
Amaliegade, sidegaden til Drewsensvej, optræder på kort fra omkring 1890 og er opkaldt efter Amalie
Drewsen. Hun var gift med Michael
og fulgte troligt sin mand, da de drog
fra Sjælland til det mørke Jylland for
at opbygge en fabrik. Hun stod med
andre ord bag ham i hans forehavende.

23. september 1912 behandler byrådet et forslag om at navngive en lang
række gader,»da der her i byen findes
adskillige allerede til dels bebyggede
gader og veje, som intet navn har«.
Intentionen for flere af de oplistede
gadenavne var helt klart at en række
lokale personligheder skulle hædres.
Det er velkendte gadenavne som
Zeltnersvej, den lille sidevej til Christian 8.s Vej, der er opkaldt efter den
sympatiske H. C. Zeltner. Han var foruden fabrikant og ejer af Silkeborg
Jernstøberi (senere Silkeborg Maskinfabrik) også arkitekt og tegnede bl.a.
rådhuset. Men vigtigst i kommunal
sammenhæng, så var han gennem
flere årtier medlem af og formand
for kommunalbestyrelsen.
I samme nabolag ligger Rosenørns
Allé, der er navngivet efter byens
tredje birkedommer P.C.S. Rosenørn,
som virkede i perioden 1898-1904. At
han med så kort en embedsperiode
alligevel får en gade opkaldt efter sig
skyldes nok, at han var birkedommer,

da byen blev købstad og var yderst
aktiv i foreningslivet.
Helt ude mod vest bliver det til
Drechselsvej, Pandurosvej og Gesnersvej.
C.E. Gesner var forstander for Silkeborg Tekniske Skole 1877-1902 og
mangeårigt medlem af kommunalbestyrelsen. H.R. Panduro var byens
anden præst. Helt i orden at opkalde
gader efter dem.
Men det er lidt besynderligt, at
man først nu opkaldte en forholdsvis
ydmyg sidevej, en villavej på byens
vestligste kant, efter V. Drechsel. Han
var trods alt byens første borgmester,
politimester, birkedommer m.m. Og
det var ham, der, da han kom til handelspladsen i 1854, straks gik i gang
med at opbygge både det kommunale
og det retslige og politimæssige, administrative apparat fra grunden.
Det var altså nærmest sidste chance, hvis man skulle navngive en gade
inden for byens grænser efter ham.
Det tyder på, at det mere var af »pligt«
end et egentligt ønske.
Drechsel var på ingen måde vellidt i
sin embedstid, der strakte sig til 1886.
Der gik frasagn om hans kontroverser
med alt og alle. Mange i byen havde
sikkert hørt om ham.
Så måske kan vi her bare aflæse
lunkne følelser og holdninger ud af
noget så simpelt som navngivning af
en gade.
PS
Da jeg skrev denne artikel, var jeg helt
uvidende om, at der i avisens spalter
udspandt sig en længere diskussion
om et eventuelt nyt navn til Skoletorvet. Da det gik op for mig, udelod jeg
den del af artiklen, hvor jeg netop
pegede på, at man burde hædre en af
byens mest betydende kvinder, Theodora Lang, ved at kalde Skoletorvet
for Theodora Langs Plads. Det vil
ovenikøbet ikke medføre besvær for
andre end Th. Langs Skoler, der er den
eneste adressat på Skoletorvet.

