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Lysegrønne
silkeborgensere
En beretning om nogle af de første
pionerer i Silkeborg. Artiklen indgår i
jubilæumsserien om Silkeborgs første årtier

AF LIS THAVLOV

Silkeborg Arkiv

»Under de skinnende lyserøde tage boede der en lysegrøn befolkning, næsten
lutter unge mennesker, som havde haft
nok af eventyrmod til at nedsætte sig i
denne sand- og skovørken«. Sådan mindes Silkeborgs første præst, J.C. Hostrup,
byens indbyggere, da han ankom i 1856.
Her skal vi lære nogle af disse »lysegrønne« silkeborgensere at kende. De
brave pionerer der valgte at slå sig ned
i dette statskontrollerede »wild west«
midt i Jylland.
Det bemærkelsesværdige er jo, at de
alle kom FRA et sted og TIL Silkeborg.
De var fælles om at være »de første« i
denne mulighedernes by. Det kan man
ikke sige så klart om beboerne i andre
danske byer. Det er en Silkeborg-specialitet.

Ikke om Michael Drewsen
Vi skal med andre ord fokusere på de
typiske nybyggere i byen, som højtplacerede embedsmænd mente blot var en
»drivhusplante« uden chancer for at
overleve. Men som jo viste sig at være
yderst livskraftig, takket være disse
»eventyrere«.
Så her er Michael Drewsen for en
gangs skyld ikke i centrum. Det er til
gengæld nogle helt almindelige, og alligevel ualmindelige mennesker.

Stigning på 545%
Historien om nybyggerne kan fortælles
på flere måder. Jeg ville have foretrukket
at gøre det uden statistik. For at sætte
udviklingen i perspektiv er jeg dog nødt
til at inddrage nogle få tal. Jeg skal nok
fatte mig i korthed.
Af 1850-folketællingen, der er den
første efter handelspladsens etablering,
fremgår det, at der boede 215 personer
(ud af i alt 499) i byen. Vi ser altså bort
fra dem, der boede i papirfabrikkens
boliger. I 1860 var der 1386 byboere
(ud af 1775). Så deres antal voksede i
det nævnte årti med 1171 personer. Det
svarer til en stigning på 545%. Det er da
en ganske pæn befolkningsudvikling.
Ser vi på gennemsnitsalderen, så var
der, som Hostrup bemærkede, rigtignok
tale om en »lysegrøn« befolkning. I 1850
var de voksne i gennemsnit 32 år og

børnene 6,5 år, i 1855 henholdsvis 31,3
og 6,4 og i 1860 32,8 år og 6,4 år.
Statistikken viser altså, at planten
hurtigt fik kraft og næring. At befolkningstallet steg meget hurtigt. Og at
indbyggerne på grund af tilflytning
vedblev at være unge mennesker. Men
nu skal vi se på, hvad kilderne kan
fortælle os om nogle af dem.

Den første købmand
Et af de vigtigste formål med at oprette
handelspladsen var at give egnens
bønder et handelssted, så landbrugets
tilstand kunne bedres. Derfor var der
stor fokus på at få solide købmænd til at
etablere sig.
Det blev Randers-købmanden R.L.
Høltzermann, der som den første
købmand i maj 1846 fik bevilling til at
»etablere en manufaktur-, kolonial- og
galanterihandel«. Og han skulle vise
sig at være et godt valg. Den 43-årige
købmand fik tildelt grundstykket Østergade 9, og det blev hjemstedet for hans
købmandsgård.
Allerede i 1847 fik han desuden knyttet boghandel til sin forretning. En anden ansøger fik i to omgange afslag på
det samme. For kommissionens mand
i Silkeborg, J.H. Bindesbøll, mente, at
»en familie ikke vel ville kunne ernære
sig alene af en sådan boghandel.« Der
skulle altså være tilstrækkelig efterspørgsel på de udbudte varer, før man
kunne opnå bevilling.

Flere købmænd
I 1847 fik Høltzermann konkurrence
fra endnu en købmand, J. Nerger, der
især kastede sig over handel med korn.
Ellers viste det sig at være mere end
svært at få erhvervet repræsenteret i
nybyggerbyen. Ikke fordi der manglede
ansøgere. Men enten trak de sig, fordi
man forlangte, at de bosatte sig og ikke
bare oprettede en filial. Eller også blev
de afvist, fordi kommissionen skønnede,
at de ikke havde den rette »duelighed og
økonomi«. Især det sidste var vigtigt.
Det kunne jo ikke nytte, at de »faldt det
offentlige til byrde.«
Et andet problem de første år var,
at vejanlæggene til og fra Silkeborg
lod vente på sig. Man fandt det svært
at åbne for tilgang af flere købmænd,
før »chausséen til Ikast, hvorpå der alt
arbejdes i år, bliver færdig.« Det skete i
løbet af 1850, men det vender vi tilbage
til i en senere artikel.

Et herligt ned vue ad Vestergade set fra Torvet. Det hvide hus på gadens venstre side, omtrent
midt i husrækken, er Poul Nielsens byhus, som han opførte i 1852. FOTO: CA. 1875.

Så først i 1851 kom der to nye købmænd til. I folketællingsåret 1855, tre år
efter at kommissionen havde nedlagt sit
hverv, var antallet oppe på ti, og i 1860
havde byen 18 købmænd. Dertil kom
selvfølgelig bevillinger til mange andre
former for handel.

En idealistisk nybygger
En nybygger havde store udgifter i
forbindelse med etableringen på pladsen. Foruden at starte sit erhverv op,
skulle han også opføre de bygninger,
han havde brug for til både bolig og
virksomhed. Der var ikke mulighed for
at optage offentlige lån, og der var ingen
lokal sparekasse (den kom først til i
1860). Så hvis en nybygger ikke kunne
trække på opsparede midler, måtte han
søge at låne hos private.
En af dem, mange tyede til, var netop
købmand Høltzermann. Han ydede
lån til 25 mindre formuende folk, så de
kunne komme i gang.

Det er klart, at han havde en interesse
i at opbygge en loyal kundekreds. Men
det viser alligevel hans idealistiske
indstilling. Det var jo ikke til at sige, om
de pågældende klarede skærene.
Man kunne have forventet, at Michael Drewsen også lånte penge ud, i
det mindste til sine egne folk, hvis de
ønskede at bosætte sig på pladsen. Men
det var ikke tilfældet.
Høltzermanns gode vilje viste sig
også ved, at han i 1850 betalte for, at det
lille »kapel«, der indrettedes på hovedgården, i mangel af en kirke i byen,
blev forsynet med alter, stolestader og
prædikestol.

Social opstigen
Hvis det skulle lykkes at etablere handelspladsen, var der brug for, at gode,
solide håndværkere søgte bevilling. Af
resolutionen fremgik det, at man ønskede håndværksmestre. Det viste sig nu at
være svært at tiltrække dem. Hvem ville
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Vestergade set fra hjørnet ved
Hostrupsgade. Til venstre ses den
byejendom, som værtshusholder
J.C.N. Keller opførte omkring 1850.
I perioden 1868-2003 lå avisens
redaktion her. FOTO: CA. 1890.

kaste sig ud i et sådant eventyr, hvis de
allerede havde en driftig virksomhed i
en anden by?
Derimod var der mange svende, der
øjnede en mulighed for at avancere til
mester - ovenikøbet i en by med ringe
konkurrence. Så for dem blev det også
en social opstigen at bosætte sig på
pladsen.

Den fornødne dygtighed
Som udgangspunkt var kommissionen
ikke positivt stemt over for Poul Nielsens fornyede ansøgning. De kunne godt
huske, at de havde givet ham afslag
tidligere på året. Så han fik besked på
at godtgøre, at han besad »den fornødne dygtighed til at levere tegning og

Den 34-årige murersvend var sammen
med sin familie med blandt de håndværkere, der drog af sted fra Sjælland
sammen med Michael Drewsen for at
etablere en papirfabrik ved Silkeborg.
Ved ankomsten fik familien anvist
bolig i »hovedbygningen«, der hvor papirfabrikanten også måtte tage ophold,
indtil hans villa stod klar i 1848.

Bygningskommission

Den første nybygger

Bygningshåndværkere var i det hele taget i høj kurs. Alle skulle jo have opført
solide bygninger som anført i resolutionen. Samtidig fastholdt kommissionen,
at enhver bevilling var betinget af, at
nybyggeren inden for et år fik opført
bygninger, der var i overensstemmelse
med de indsendte tegninger.
Både til tømrere og snedkere blev der
udstedt mange bevillinger, henholdsvis
otte og tolv. Men mærkeligt nok blev det
kun til tre murerbevillinger, mens kommissionen var i funktion. Der var ellers
søgning nok. Men de gav fire afslag, og
to ansøgninger var ikke afgjort, da de
lukkede ned.
For at sikre at alle regler og forskrifter
blev overholdt, nedsatte man i foråret
1848 ligefrem en bygningskommission,
hvis medlemmer var papirfabrikant
Drewsen, købmand Nerger og godsforvalter Bindesbøll. Så der var styr på
sagerne i denne »sand- og skovørken.«

En murermester var sikkert en skattet
person i denne fase af Drewsens projekt.
Han skulle have sine bygninger muret
op. Men det synes ret hurtigt at være
gået op for Keller, at der nok ikke var
varig beskæftigelse på fabrikken.
Allerede i december 1845 ansøgte han
om tilladelse til at nedsætte sig som
murermester i den by, der endnu ikke
havde fået sin kongelige resolution. Den
bevilgede kommissionen ham. Så Keller
er intet mindre end den første nybygger
med en bevilling. Han ansøgte også om
en grund og bosatte sig så på Vestergade 28-30 (i dag Norups Plads).

Betydningsfuld efterkommer

Muursvend Poul Nielsen
At kommissionen var kritisk og
udvalgte bosætterne med omhu viser
sagen om den 32-årige »muursvend Poul
Nielsen«. Han var bosiddende i Aarhus,
da han fremsendte sin ansøgning i maj
1847. I første omgang fik han dog afslag,
men gav heldigvis ikke op af den grund.
Han drog derefter vestpå. For i den
næste ansøgning fra oktober samme år
angav han at være »af Silkeborg«.
Noget kan tyde på, at han nu arbejdede som murer hos Michael Drewsen,
der helt sikkert godt kunne bruge et par
dygtige murerhænder til opførelsen af
arbejderboligerne og den store herskabsvilla på Smedebakken. Der var forbud
mod udlejning af boliger på handelspladsen. Så vi må formode, at familien
boede på fabrikkens område.
Poul Nielsen ansøgte nu om bevilling
til at nedsætte sig på handelspladsen
for der at »drive muurprofessionen med
svend og drenge.«

i et ansættelsesforhold hos den københavnske arkitekt P.C. Hagemann.
Så da det var godtgjort, at han havde
de rette kvalifikationer, men også fordi
»der på pladsen kun er én muurmester«,
fik han sin bevilling. Den er dateret 14.
marts 1848. Så nu gjaldt det bare om at
komme i gang med at bygge »skinnende
lyserøde tage«.

Et af de ganske få portrætter i arkivets
samling af en af pionererne: R.L.
Høltzermann (1803- 74) - den første
købmand på handelspladsen.
FOTO: H.C. LARSEN, CA. 1865

I februar 1858 afholder Keller maskerade
med balfaldera til den lyse morgen. Gad
vide, hvad den strikse birkedommer, der
boede på den anden side af gaden, har ment
om den sag?

overslag ... samt på egen hånd at forestå
bygningsarbejder.«
Der viste sig dog at være tale om en
misforståelse. Han havde faktisk fremsendt tegninger, som han havde udført

Her kunne historien om nybyggeren
Poul Nielsen slutte. Men jeg er nødt til at
gå lidt videre med ham. For alting synes
at lykkes for ham. Han gjorde det virkelig godt. Og det samme var tilfældet for
hans børn. Næsten som en spejling af
byens udvikling.
I 1850 finder vi Poul Nielsen og hans
husstand på Vestergade 5. Men i 1855 er
de flyttet et par numre længere mod vest
til Vestergade 9. Her kan vi faktisk finde
ham og hans efterkommere helt frem til
1921.
Det viser sig, at han er far til en af
byens store murer- og bygmestre, Chr.
Nielsen, der udførte de fleste af arkitekt
Anton Rosens byggerier. Hans navnetræk ses stadig over porten til den
bygning, som han byggede som bolig til
sig selv i 1898. Det er byens smukkeste
ejendom, den imposante Rosen-bygning
på Vestergade 9A (i dag Ørne Apotek).
Det var her, han var vokset op, og det
grundstykke han i 1886 overtog efter
sin far.
Som et kuriosum skal det også lige
nævnes, at Poul Nielsens ældste datter
blev gift med en af byens store købmænd, Johannes Agerbæk Koefoed på
Søndergade 11. Dette par er mine to
børn efterkommere af.

Fra muurmester til gæstgiver
Nogle nybyggere fandt lykken ved at
ændre kurs og finde et helt nyt livsgrundlag i byen. Det er J.C.N. Keller et
rigtig godt eksempel på.

Værtshusholder
Af kommissionens arkiv kan vi se, at
Keller åbenbart ikke kunne stilles ved
tilværelsen som murermester. Den driftige mand ville noget andet. Syv gange
fremsendte han ansøgninger til kommissionen. Han ville gerne være spisevært,
købmand, spækhøker eller rugbrøds- og
hvedebager. Allerhelst ville han nu nok
være værtshusholder. Det forsøgte han
sig med tre gange - og sidste gang var
lykkens gang. Den bevilling var i hus i
slutningen af 1850.
Det var tilsyneladende noget, der
passede Keller. I Silkeborg Avis fra
1858 kan vi se, at han både afholdt
maskerade og fastelavnsfest. Og oppe
på Kildebakken (Århusbakken) fik han
i 1862 kommunalbestyrelsens tilladelse
til at lave en sommerbeværtning med
keglebane.

Bidrag til fællesskabet
Keller er eksemplet på, hvad nybyggerbyen havde brug for. Han var parat til at
prøve nyt. Til at tage chancer. Men han
viser os også, hvordan pionererne måtte
tage ansvar og bidrage til fællesskabet
for at få det til at fungere.
I 1855 finder vi ham som medlem af
den første kommunalbestyrelse. Han har
også offentlige hverv som sognefoged og
snefoged. Og så bliver han i 1860 udpeget til at være tællingskommissær - en
af dem der indsamlede oplysninger om
alle i byen til den officielle folketælling.
Der måtte altså ydes, for at der kunne
nydes.
Sådan er pionertiden fyldt med eksempler på driftige og arbejdsomme
mennesker med mod på eventyr. I en
kommende artikel skal vi møde flere af
disse brave folk, men også en enkelt som
efter alt at dømme forlod Silkeborg som
en skuffet mand.

