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|| Gæster på læsesalen til
højre for indgangsdøren med
vinduer ud til Hostrupsgade.
Foto: 1936.

100 år siden biblioteksbygningen
i Hostrupsgade blev indviet
Det vakte opsigt, da
Silkeborg for 100 år
siden kunne indvie
sit imponerende
bibliotek. En bygning,
der også dengang
rummede badeanstalt

AF LIS THAVLOV

arkivleder, Silkeborg Arkiv

SILKEBORG 24. juni 2020 er en historisk dag. Den dag for 100 år siden indviede man officielt den nyopførte og
meget moderne kommunale bygning

i Hostrupsgade, der skulle tjene så forskelligartede formål som badeanstalt,
bibliotek og museum.
Som noget ganske enestående benyttes den imposante bygning stadig
til sine oprindelige formål. Ligesom
dengang råder biblioteket over hele
bygningen oven over jorden. Der er
dog siden kommet et par knopskydninger til ud på Bindslevs Plads, og
hovedindgangen er flyttet rundt om
hjørnet. Og i kælderetagen finder vi
stadig badeanstalten i de oprindelige
rammer. Det med »museum« vender
vi tilbage til.

Landets største
Det er værd at bemærke, at der også er
tale om en mærkedag i dansk bibliotekshistorie. I sin tale ved indvielsen i
1920 udtalte direktøren for det nyoprettede Statens Bibliotekstilsyn, Tho-

mas Døssing, at »denne er den første
kommunale bygning, der er opført til
dette formål.« Silkeborg Bibliotek var
altså allerede på dette tidspunkt med i
folkebibliotekernes superliga.
Der var dog ikke tale om den første
i landet, den ære har Køge Bibliotek.
Vi skal nok forstå det sådan, at det
var den første folkebiblioteksbygning,
der blev indviet efter den nye bibliotekslovs vedtagelse 5. marts 1920. Til
gengæld var den med sine 420 m2 mod
Køges 100 m2 landets største.

Store byggeplaner
Baggrunden for, at byggeriet blev sat
i gang dér i de sidste år af verdenskrigen, var den stadigt voksende arbejdsløshed. Gentagne gange kom der
henstillinger fra Indenrigsministeriet
om at igangsætte større kommunale
byggeprojekter.

Der cirkulerede på dette tidspunkt
mange planer for, hvad der var brug
for i den hurtigt voksende købstad.
Foruden bibliotek og badeanstalt blev
der også peget på, at kommunens folkekøkken burde have bedre forhold.
Og så var både en brandstation og
passende lokaler til byens lille museumssamling på ønskelisten.
I efteråret 1917 var der derfor basis for at virkeliggøre planerne - eller
nogle af dem. Man indbød tre arkitekter til at deltage i en konkurrence om
opførelsen af en kommunal bygning
med badeanstalt, bibliotek, museum
og brandstation. Arkitekterne afleverede deres forslag 18. februar 1918 og man valgte straks at antage den
københavnske arkitekt, L. Bendixens.
Af tegningsmaterialet kan vi se,
at folkekøkkenet for længst var dømt
ude, til gengæld figurerede brand-

stationen lige til det sidste. Den blev
først skåret væk, lige før byggeriet gik
i gang, fordi projektet var blevet væsentlig dyrere end først antaget.

Arbejdernes hvilehjem
Byggeprojektet var altså samtidig et
beskæftigelsesprojekt og kom derfor
til at strække sig over årene 1918-20.
Det blev hurtigt af folkeviddet døbt
»arbejdernes hvilehjem«.
I indvielsestalen forklarede formanden for byggeudvalget, lærer J. K. Jensen dog, at det var en del af aftalen
for opførelsen af bygningen, »at det
nærmest skulle være lejlighedsarbejde, når der intet andet var andetsteds
for at afhjælpe arbejdsløsheden, og
på de tider, der har været arbejdet på
bygningen, er arbejdet gået godt fra
hånden.«
Det var planen, at byggeriet skulle
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|| Biblioteksbygningen set fra Hostrupsgade. FOTO: OLUF NIELSEN, 1926.

|| Museums- og foredragssalen på første sal, som også kunne bruges til
kunstudstillinger. Foto: ca. 1925.

Bendixen henter klart sin inspiration i kirkearkitekturen og tager samtidig afsæt i den historicisme, som var
fremherskende på den tid. Signalerne
er klare - dette er en højborg for almendannelse og folkeoplysning. I en
artikel i Esbjerg Venstreblad fra 1921
omtales den da også som et »kulturpalads«.
Samtidig falder den statelige bygning helt i tråd med byens mange
øvrige offentlige rødstensbyggerier: rådhuset (1857), præstegården
(1858), jernbanestationen (1871), kirken (1877), posthuset (1906), elværket
(1910), alderdomshjemmet (1911),
den næsten samtidige politistation
og selvfølgelig også de kommunale
skolebygninger.

Dekorative detaljer

stå færdigt i efteråret 1919 - men der
gik altså mere end et halvt år mere, før
det var en realitet.
Blandt større byggerier i denne
periode kan bl.a. nævnes Silkeborg
Maskinfabriks nye bygninger på
Jernbanevej, der blev opført med rekordfart fra tidligt på foråret 1919
og frem til, at de stod klar til brug i
august samme år. I den periode har
arbejdet på biblioteksbygningen helt
sikkert ligget stille.
Den smukke og gedigne bygning i
røde teglsten blev som nævnt tegnet

|| Udlånssalen, hvor der
endnu ikke er så mange bøger
på hylderne. Foto: 1920.

Den velkomponerede facade med den
centralt placerede trappe og hovedindgang er udstyret med fine dekorative
detaljer, der henviser til bygningens
anvendelse.
Mest markante er uglerne, symbolet på visdom og lærdom, der knejser
øverst på bygningens hjørner. Der
er dog kun tre af dem. Den fjerde,
der må have siddet i det nordøstlige
hjørne, er sikkert blevet nedtaget,
da man i 1921 opførte en kommunal
administrationsbygning vinkelret på
biblioteksbygningen (det nuværende
børnebibliotek).
Øverst i indgangspartiet, der afsluttes med en smuk frontispice prydet
med et ur, finder vi en gengivelse af
Anton Rosens byvåben. Centreret omkring disse to elementer ses desuden
to figurer, der ligner to middelaldermunke med henholdsvis en bog og en
vandkrukke i hænderne - en henvisning til bygningens to funktioner som
bibliotek og badeanstalt.

Rundvisning i bygningen

af arkitekten L. Bendixen, der et par
år senere også fik overdraget opgaven med til- og ombygningen af Det
Gamle Rådhus på Torvet.

Flere af byens aviser bragte reportager fra indvielsesfesten, så her 100
år senere kan vi komme med på den
rundvisning, som gæsterne fik, før de
blev budt på kage og vin i den store
sal på første sal.
Silkeborg Avis skriver: »Når man er

nået op ad den brede facadetrappe fra
Hostrupsgade, træder man først ind i
en vestibule med store glasvægge til
alle sider. Til højre ligger læsestuen for
voksne, et smukt rum med skrivepult
og borde med plads til 30 personer …
Væggene her som overalt i biblioteket
er prydede med smukke, store fotografier af fotograf Pors. I denne læsesal
ses billeder af Blicher, Grundtvig og
Hostrup.
I den ganske tilsvarende læsesal til
venstre for indgangen, der er beregnet
udelukkende for børn enkelte dage i
ugen [et egentligt børnebibliotek blev
først indviet i 1935], ses store billeder
af Selma Lagerløf, Dickens, H. C. Andersen og Kaalund.
For »bogorme«, der ønsker at
læse store og sjældne værker, findes
i hjørneværelset til højre et særligt
»studieværelse« med håndbibliotek,
og i det tilsvarende hjørneværelse ud
mod Skoletorvet har bibliotekaren, hr.
Peder Nielsen, sit kontor.
Det mest imponerende er selvfølgelig den store udlånssal, der optager
halvdelen af hele bygningens stueetage ud til gårdsiden mod Markedspladsen.
Her findes lige for indgangen en
stor skranke, hvor bøgerne afleveres
og modtages, og til begge sider står
reolerne med de mange bøger, til venstre den belærende litteratur, til højre
skønlitteraturen. Der er noget langt
mellem reolerne, idet biblioteket endnu kun ejer ca. 7000 bind, men der skal
jo også være plads til mere for hvert
år der går.«
Til sammenligning er bogbestanden i biblioteket i Hostrupsgade nu
på omkring 147.000 bind; og de 420
m2 biblioteksareal er blevet til ca. 1880
m2 til brug for bibliotekets besøgende
og ca. 350 m2 til kontorer.

Bad til folket - og luksus
Rundvisningen fortsatte derefter i
de nederste regioner. Silkeborg Avis
beskriver forholdene sådan her: »Indgangen findes under hovedtrappen og
fra en forstue med to billetsalg føres
man ind i to venteværelser. Til venstre
ligger luksus-badeanstalten med fem
praktiske afklædningsrum, bruse- og
cirkeldouche, koldtvandskar, afsæbningsbriks, rustikt bad, familiebadsstue og to badstuer til tempereret og
meget varmt romersk bad, begge møblerede med kurvemøbler og litteratur
til behagelig underholdning …«
Til højre for indgangen ligger til
gengæld folkebadeanstalten, som
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|| Afsæbningsbænken er
i brug i den kommunale
badeanstalt. Foto: 1947.

»rummer 15 afklædningsrum, familiebad, finsk badstue med selv-afsæbning og brusebade.«
Det tilføjes, at »endnu er lokaliteterne ikke ganske i orden, men om
tre uger ville denne fortrinlige, fuldt
moderne badeanstalt antagelig kunne
åbnes for publikum. Det er meningen,
at anstalten hver uge bliver åben fire
dage for herrer og to for damer.«

Museums- og foredragssal
På første sal var der blevet plads til
»museet«. Det havde siden sin start
i 1904 ført en omskiftelig tilværelse
og havde i perioder været pakket ned.
Men nu lysnede det. Og 26. januar
1920 var det blevet besluttet, at »det
overdroges til bibliotekaren at passe
museet.« Så var det på plads. Kvit og
frit.
Man skal nok ikke forestille sig et
museum i nutidig forstand. Det var så
et sige blot en udstilling af samlingen.
Silkeborg Avis skriver nemlig: »Vort
lille museum vil foreløbig ikke fylde
meget herinde, men det er tanken også
at benytte salen til oplysende møder
og foredrag.«
Og det var nok hovedformålet med
den store ovenlyssal, hvor der var
plads til 250 tilhørere. Og så kunne den
også bruges til skiftende kunstudstillinger.

Med kultur som midtpunkt
Biblioteksdirektøren afslutter sin tale
ved indvielsen med ordene: »Det er
godt, at der et sted, hvor alle er velkomne uden hensyn til politiske og
religiøse anskuelser, et sådant neutralt
sted er her skabt med kultur som midtpunkt. Jeg vil håbe, at denne bygning
vil stå gennem tiderne til ære for den
slægt, der rejste den.«
Dertil er der kun at svare: Du kan
være helt rolig, Thomas Døssing. Du
ville helt sikkert fryde dig, hvis du
kunne gense bygningen her 100 år senere. Den er nemlig stadig et kulturelt
»samlingspunkt, hvor fællesskaber fødes, meninger dannes og synspunkter
udveksles«, som det formuleres i Silkeborg Bibliotekernes strategi frem
til 2022.

