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|| Bygningstegning: Arkitekt
Edvard Jensens forslag til, hvordan
Silkeborgs nye skovpavillon skulle
se ud.

SILKEBORG
ARKIV
Henvendelser om
artikler bragt under
»Det var dengang«
kan ske til Silkeborg
Arkiv, Hostrupsgade
41A, Silkeborg
email:
arkiv@silkeborgbib.dk
telf.: 87221924
Silkeborg Arkiv har
åbent mandag-onsdag
kl. 11-16 og torsdag kl.
12-19

I lokalhistoriens maskinrum
Mange lokalhistoriske
oplysninger er blevet
lettere tilgængelige i
de senere år. Det har
blandt andet givet ny
viden om Silkeborgarkitekten Anton
Rosen

af »et paatænkt lystanlæg i Lunden«.
Andragender i forbindelse med opførelse af en bygning på et nærmere
angivet matrikelnummer. Såvel som
helt personlige sager om tildeling af
alderdomsunderstøttelse.
»Journalsagerne« indeholder de
breve og skrivelser, der er indgået i
byrådets sagsbehandling. Disse sager, der findes i en samlet række fra
1854-1937, giver ofte mulighed for at
komme et spadestik dybere.

Frivilligt arbejde
AF LIS THAVLOV

Arkivleder,
Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE Vores viden om,
hvad der er sket i vores by, bliver i
disse år støt og roligt større og lettere
at søge frem. Det skyldes, at vi på Silkeborg Arkiv nu kan give adgang til at
søge ned i hidtil svært tilgængeligt og
uoverskueligt materiale. Takket være
et stort frivilligt arbejde med indtastning af byrådets forhandlingsprotokoller og de sager, der knyttede sig til
sagsbehandlingen, men også en lang
serie af skattemandtalslister, en slags
folketællingslister, der opregner alt om
byens beboere i perioden 1915-39.
Dertil kommer, at Statsbiblioteket
i disse år digitaliserer deres samling
af aviser og samtidig giver mulighed
for søgning ned i hele teksten. Hvad
det åbner af muligheder for arbejdet
med lokalhistorien skal denne artikel
handle om.

Protokoller og »journalsager«
I serien af protokoller med referater
af alle byrådsmøderne - fra det første i 1857- kan man følge de mange
beslutninger om stort og småt. Om
kommunen skal gå ind i opførelsen

De frivilliges arbejde går ud på at indtaste (transskribere) alt det, der står
skrevet i byrådsprotokollerne, i en stor
database. Det er et meget omfattende
arbejde, men det muliggør som nævnt,
at vi kan søge ned i materialet. Til formålet er alle de enkelte sider affotograferet og desuden er der udarbejdet et
indtastningsmodul.
Indtastningsarbejdet foregår hjemme hos de frivillige, men de mødes
hver tirsdag på arkivets læsesal for
at hjælpe hinanden med at læse det
allermest utydelige. Og ordne verdenssituationen. Det samme gælder
indtasterne af skattemandtalslisterne.
Kontakt arkivet, hvis du er interesseret
i at bidrage.
De nævnte journalsager bliver ikke
skannet og transskriberet. Det ville
være et uoverstigeligt arbejde - de
fylder i alt 22 meter. Her skrives ved
en systematisk gennemgang et referat
af sagens indhold, som derefter også
indtastes i en database.
De indtastede oplysninger fremsøger man via arkivets hjemmeside. Man
skriver sit søgeord i søgefeltet. Det kan
være et stort arbejde at gennemgå søgeresultatet, men det er alt andet lige
hurtigere at se hitsene igennem,frem
for at skulle gennemgå alle de originale kilder én efter én.
Kombinerer man sin søgning med

én i de indskannede udgaver af Silkeborg Avis, som er tilgængelige på
Mediestream.dk, dukker der også interessante oplysninger op. Der er altså
tale om mange nye muligheder, som
hele tiden forbedres og udvikles.

Anton Rosen i nyt lys
Jeg vil her give et eksempel på, hvordan man kan få mere viden om en
ellers ret velbeskrevet arkitekt som
Anton Rosen.
Vi ved allerede meget om Rosens
virke og værker i Silkeborg. Han
arbejdede her fra 1883 og helt frem
til året før sin død i 1928. Det blev
gennem årene til mange spændende
bygningsværker, som vi for en stor
dels vedkommende stadig kan se og
glædes over i bybilledet. Silkeborg er
nok den by, som har det største, repræsentative udsnit af hans œuvre inden
for en overskuelig radius.
Her kan man følge hans udvikling
som arkitekt, hans eksperimenteren
med former og materialer, men også
hans helt selvstændige måde at løse
en bunden opgave på. Oplev det ved
selvsyn med folderen »I Rosens fodspor«, som er tilgængelig på arkivets
hjemmeside.
Kan vi så overhovedet finde ud af
mere om hans virke i byen? Tilføje
flere bygninger til hans værkfortegnelse for Silkeborgs vedkommende?
Til det er svaret: Ja. Takket være de
omtalte nye søgemuligheder.

Anton Rosen og Silkeborg
Lad os først se på, hvad en søgning i
de gamle aviser kan give. Det er kendt,
at Anton Rosen, efter at han i 1882 dimitterede som arkitekt fra Kunstakademiets bygningsskole, blev ansat på
Vilhelm Dahlerups tegnestue. Og at
han derefter fik til opgave at lede arbejdet med opførelsen af den nyoprettede
»Silkeborg Vandkuranstalt«.

Vi har hidtil kun kunnet sige, at Rosen ankom til Silkeborg i foråret 1883.
Hvis vi søger i de indskannede aviser,
finder vi 5. januar 1883 en annonce i
Silkeborg Avis, hvori han ønsker leveret »40 stkr egestolper af ikke alt
for buede former« hurtigst muligt.
Henvendelse skal ske til ham på Hotel Dania. Han er her altså fra årets
begyndelse. Og arbejdet skrider rask
frem. 20. marts annoncerer han, at der
bortliciteres »en del jordarbejder og
kørsler« ved vandkuranstalten, som
stod færdig til sæsonstart 1. juli.
Samtidig med dette arbejde begyndte Rosen sin egen virksomhed i
byen. Han bor her fast 1883-85. I denne
periode optræder han nemlig på valglisterne over de højstbeskattede vælgere. Vi har hidtil troet, at han boede
i Skolegade 28. Det er ikke tilfældet.
Han ejede et jordstykke der, vel nok
med henblik på at bygge sig et hus,
men han sælger det i 1885. Der opføres
først en bygning på arealet i 1894.

Et aktiv for byen
Aviserne giver os også et indblik i,
hvordan byens håndværkerstand formår at udnytte, at der nu er kommet
en akademiuddannet arkitekt til byen.
I maj 1884 er der således på Silkeborg
Tekniske Skoles udstilling af elevarbejder »noget helt særligt seværdigt,
idet hr. arkitekt Rosen heraf byen med
megen velvilje har overladt … en del
af sine smukkeste og bedste tegninger
til udstilling«.
Året efter vækker hans tegninger
også stor opsigt. Da noteres det i avisen, at »ønskeligt ville det være, om
han til stadighed ville slå sig ned i
byen.
Hans ophold her har allerede sat sig
smukt minde i de forskellige bygninger, som han har leveret«. Det sker jo
ikke, men da han i 1889 gifter sig med
hotelejer Grabows datter, er forbindel-

sen til byen sikret i en vis forstand.
Vi finder også ud af, at han tager
aktivt del foreningslivet. I juni 1884
deltager han i fugleskydningsselskabets årlige konkurrence ved Nåege, og
det gentager sig året efter.
Det er også helt nyt, at hans engagement i byens liv i december 1884
omfatter et tilbud om en privat tegneskole for bygningshåndværkere,
»såfremt et tilstrækkeligt antal elever
kunne samles«. Desværre får vi ikke
at vide om, der meldte sig tilstrækkelig
mange elever - men mon ikke, der var
interesse for sådan et godt tilbud.
Endelig udnyttes Rosens tilstedeværelse, da man 2. december 1884 markerer 200-året for Ludvig Holbergs
fødsel. I Håndværkerforeningens sal
bliver scenen »smukt dekoreret af hr.
arkitekt Rosen«.

Byrådets sager
Men tilbage til byrådsmøder og journalsager. Kunsthistoriker og mangeårig frivillig medarbejder på arkivet,
Leo Jensen, som gennemgår de nævnte
journalsager, kom en dag op på mit
kontor og lagde en kommunal journalsag foran mig. Og senere et par mere.
Disse indeholdt beviser på, at tre bygninger i bymidten nu med sikkerhed
kunne tilskrives Anton Rosen.
Den systematiske gennemgang af
disse sager er aldrig før blevet gjort,
derfor har vi ventet i spænding på,
hvad der ville dukke op fra den periode, hvor Anton Rosen virkede i
Silkeborg. Og det viser sig, at han har
haft rigtig travlt i de år.
Den første bygning, der som noget
nyt kan tilskrives Anton Rosen, ligger
endnu på Søndergade 3 (hvor Buksekompagniet ligger i dag). Sagen eksisterer kun, fordi Justitsministeriet i
december 1885 meddeler tilladelse til,
at Rosen kan opføre sin to-etages bygning med 1½ sten i begge etager.
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|| Forpladsen foran den nyopførte pavillon og estrade i Lunden. I 1891 blev der
tilføjet en etage. Optaget ca. 1890.

|| Ejendommen til venstre - Søndergade 3 - hører nu også til blandt Rosens
bygningsværker i Silkeborg. I 1950 blev facaden ændret, så der kom større
vinduesflader. Optaget ca. 1910

|| Skolebestyrer Kr. Johannsens nyopførte skolebygning på »Nygades
Forlængelse« eller Skolegade 2. Ca. 1890.

Det er nu også klargjort, at den
markante ejendom på »Nygades Forlængelse« eller Skolegade 2 fra foråret
1886 er Rosens værk. Her er der tale
om en skolebygning til brug for Kr.
Johansens nyoprettede Silkeborg Seminarium, som i avisen annoncerer
med, at undervisningen påbegyndes
efter sommerferien. Bygningen blev
via en portbygning forbundet til hjørnebygningen fra 1881, hvor Johansens
realskole havde til huse.
Vi vidste i forvejen, at det var Anton
Rosen, der stod bag Theodora Langs
smukke hovedbygning på sydsiden af
det, der på et kommunalbestyrelsesmøde 13. august 1896 blev til »Skoletorvet«. Så det er dejligt endelig at få
bekræftet, at den bygning, der netop
altid har forekommet at være en variation over samme tema som frk. Langs
bygning, faktisk er tegnet af samme
arkitekt.
På den anden side af Skolegade opføres i 1888 Teknisk Skole med Edvard
Jensen som arkitekt.

Vi har gjort endnu en epokegørende
opdagelse i journalsagerne. Det er nu
også bekræftet, at Anton Rosen står
bag opførelsen af »et paatænkt lystanlæg i Lunden«.
Selve sagen er ret omfattende og
strækker sig over flere år.
Det ser ud som om, der er blevet indleveret flere forslag til denne skovpavillon med danseestrade. Der findes
nemlig et, der er udført af Randersarkitekten J.P. Jensen-Værum. Det
blev dog Anton Rosens forslag, som
byrådet valgte.

Rosens forslag gennemføres
I sagen indgår en plantegning og en
bygningsbeskrivelse fra Rosens hånd,
desværre ikke en facadetegning. Men
af samtidige fotos kan vi se, at det
er Rosens forslag, der gennemføres.
Bygningen opføres i 1887/88 i én etage
med udsigtsplatform på det flade tag.
Allerede i 1891 blev den eksisterende bygning forhøjet med én etage
- forlystelsesetablissementet havde

vist sin berettigelse. Om Rosen var
involveret i denne udvidelse, er endnu
ikke klargjort.
Leo Jensen og jeg står for at ajourføre den værkfortegnelse over Anton
Rosens værker, som findes på wikiSilkeborg.dk. Så nu er de tre omtalte
bygninger indført.
Det er også sket, at vi har pillet en
ejendom af listen, fordi vi på baggrund af grundig research har fundet
ud af, at pågældende ejendom ikke er
eller kan være opført af Anton Rosen.
Det skete for år tilbage med det
første »Lyngsøhus« på Frederiksberggade 82, der blev opført af Statsskovvæsenet i 1915, og som snarere
skal tilskrives daværende kongelige
bygningsinspektør for Nørrejylland,
Hack Kampmann.
Det skal også lige nævnes, at der nu
også er tilføjet en silkefane til håndværkerforeningen, hvilket fremgår af
en avisomtale i august 1886.

Hjejlekiosken - ikke Rosen
Vi har også en lille liste over de bygninger, som Anton Rosen måske er
ophavsmanden til. På denne har vi
hidtil haft bygningen på Skolegade 2.
Den er nu rykket frem i lyset.
En bygning, der næppe kommer på
værkfortegnelsen, er Hjejlekiosken.
Mange mener ellers at vide, at den er
opført af Rosen. Og indrømmet, den
har mange af de elementer, vi normalt
fremhæver som karakteristiske for
Anton Rosen værker - fundament af
kløvede marksten, bindingsværk og
glaserede tegl på taget.
Det er dog arkitekten Edvard Jensen, der skal tilskrives denne bygning.
Det fremgår nemlig af Silkeborg Avis
23. marts 1909, at arkitekterne Anton
Rosen og Edvard Jensen havde udarbejdet planer til en kiosk med ventesal,
men senere på året, i juni måned, at
»opførelse af en kiosk med toilet og
ventesal« sker efter »en særdeles tiltalende tegning af arkitekt Edvard Jensen«. Også en velanskrevet arkitekt,
som står bag omkring 80 bygninger
i midtbyen.

Der kommer sikkert mere
Arbejdet med at gennemgå de mange journalsager er nået til omkring
1890, byrådsprotokol-indtastningen
til 1903. Så der er lang vej endnu, før
alt er tilgængeligt og søgbart. Og der
vil helt sikkert dukke mere op. Her lige
før deadline er det kommet frem, at arkitekt Rosen i 1902 udarbejder forslag
til en portal til Lunden. Så jeg vender
helt sikkert tilbage med nyheder om
Anton Rosens arbejder - eller noget
helt andet, spændende nyt.
Se fortegnelsen over Anton Rosens
værker i Silkeborg her: http://www.
wikisilkeborg.dk/index.php/Anton_
Rosen
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29-årig
erkender salg
af knap
43 kilo hash
Silkeborgensisk
mand afviser, at salg
og fortjeneste var så
stor, som anklagemyndigheden har
vurderet
AF ADAM HAFF

haff@mja.dk

SILKEBORG En 29-årig familiefar
fra Silkeborg erkendte torsdag i
byretten, at han har solgt 42,7 kilo
hash.
Manden afviste dermed anklagemyndighedens påstand om, at han
i forening med sin jævnaldrende
kammerat fra Viborg skulle have
solgt hele 332,8 kilo hash.
Under afhøringen torsdag forklarede silkeborgenseren, at han havde
haft ganske få, faste kunder. En
kunde havde han solgt over 10 kilo
til. De øvrige havde købt færre kilo,
forklarede manden, som afviste at
besvare de af anklagerens spørgsmål, som han vurderede kunne
bringe andre i fedtefadet.
Han fortalte dog, at han selv
blev sporet ind på det storstilede
hashsalg via nogle folk, som han
i forvejen havde solgt krypterede
telefoner til.
Retssagen har kørt over flere
uger. Torsdag afsluttede anklagemyndigheden sin bevisførelse, og
i næste uge kommer så sidste retsdag med procedurer.
De to tiltalte mænd har siddet
varetægtsfængslet siden 15. decem-

ber 2015. Den 29-årige viborgenser
har erkendt, at han har solgt cirka
35 kilo hash.
Silkeborgenseren forklarede, at
han over længere tid levede af at
sælge hash, krypterede telefoner
og tablets. Indtægter fik han også
fra gevinster fra Danske Spil og fra
pokerspil.
Anklagemyndigheden baserer
blandt andet sagen på næsten et års
aflytninger af de to mænd. I retten
blev det oplyst, at politiet havde lyttet med på deres telefoner og via
rumaflytninger af deres biler.
Han afviste anklagemyndighedens opgørelse over salg og indtægter ved hashhandlen. Hashen
indbragte slet ikke den fortjeneste
på 1,3 millioner kroner, som myndighederne kræver konfiskeret fra
de to mænd.
Den 29-årige mand har to mindre
børn, og ved sin anholdelse boede
han sammen med sin samlever gennem syv år. Han forklarede, at de to
mænd har kendt hinanden i mange
år og er nære venner. Mændene
havde selv et stort forbrug af hash.
Og det gik ud over familielivet:
- Det liv, jeg levede i 2015, det var
ikke mig. Jeg ville væk fra det. Jeg
brugte meget tid på at ryge hash
hver dag. Jeg ville ud af det og
komme tættere på børnene igen,
forklarede manden om årsagen til
hans og samleverens planer om at
bosætte sig i Barcelona i et halvt
års tid.
Mændene er tidligere idømt bøder og kortvarige fængselsstraffe
for overtrædelser af narkolovgivningen. Dømmes de to mænd efter
anklageskriftet, står de angiveligt
til flere års fængsel.

Temadag om demens
GJERN Mandag den 21. november
kan man blive meget klogere på
demens, når Ældre Sagen i Gjern
inviterer til temadag om demens og
pårørendegrupper. Det sker i Gjern
Kultur- og Idrætscenter.
Først vil overlæge Rolf Bang Olsen orientere om demens, derefter

vil Barthe Holst fortælle sin historie som pårørende til en mand med
demenssygdom.
Socialrådgiver fra Ældre Sagen
Kirsten Dyrborg vil også fortælle
om sine erfaringer med oprettelse
af pårørendegrupper.
Alle er meget velkomne.

HK-seniorer slutter med julefrokost
SILKEBORG Traditionen tro slutter HK Seniorerne årets program
af med julefrokost.
Her bydes på hyggeligt samvær,
hvor deltagerne synger og underholder hinanden i en afslappet

atmosfære, mens de nyder en traditionel julefrokost.
Julefrokosten finder sted
torsdag den 24. november fra middagstid i Lunden, Vestergade 74,
Silkeborg.

