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Halvdelen af de 
cirka 40 bygninger og 
anlæg, som Rosen 
stod bag, er revet ned

SILKEBORG: Arkitekten An-

ton Rosen kan som nævnt her 
på den lokalhistoriske rubrik i 
sidste uge tilskrives ca. 40 
bygninger og anlæg i Silke-
borg og omegn. De 20 af dem 
eksisterer endnu, mens resten 
af forskellige grunde er for-
svundet - oftest, fordi de har 
ligget i vejen for udviklingen 

og derfor er blevet revet ned.
De bygninger, der ikke læn-

gere fi ndes, var lige så præg-
nante og typiske for Rosen, 
som dem, vi stadig kan opleve 
i gadebilledet. Her skal næv-
nes nogle af dem.

Alle fem fotos er fra Silke-
borg Arkiv.

Fem af Rosens bygninger 
der nu er forsvundet

Henvendelser om artikler bragt under »Det var den gang« kan ske til:
Silkeborg Arkiv - E-mail: arkiv@silkeborgbib.dk - Tlf.: 87 22 19 24 

DET VAR DENGANG

Silkeborg By- og Amtssygehus, Falkevej 3. Opført 1902, nedrevet 1952.
Sygehuset var placeret højt over byen, og Rosen synes at have arbejdet ud fra idéen om lys og luft som helbredende 
faktorer. Anlægget bestod af to parallelle fl øje - en hovedbygning og bag denne afdelingen for epidemiske sygdomme. 
Med sine tårne og spir, den dominerende bindingsværksgavl, hvidkalkede mure, glaserede røde teglsten og forgyldte 
vejrhaner mindede anlægget mere om en herregård end et sygehus. Den fi ne facadeudsmykning med et væld af 
fi nurlige detaljer gav det hele et nationalromantisk præg. Ligkapellet og epidemibygningen er de eneste eksisterende 
bygninger fra det oprindelige anlæg.
Foto: 1902.

Pavillon på udsigtspunktet 
Knøsen. Rye Nørreskov. 
Opført: 1900. Det vides 
ikke, hvornår nedrivning 
er sket.
Silkeborg Turistforening 
bestilte i 1900 Rosen til at 
lave et udkast til et lysthus 
til udsigtspunktet Karoline 
Amalies Høj i form af en 
overdækket bænkeplads 
med spidst tag. For-
eningen havde dog ikke 
midler til at gennemføre 
projektet. Tegningerne 
blev antageligt i stedet 
brugt til opførelse af en 
pavillon ved traktørstedet 
på »Knøsen«.
Foto: ca. 1910

Silkeborg Kneippkuranstalt. Sejsvej. Opført 1897, nedrevet 1933.
Silkeborg Kneippkuranstalt blev opført i 1897 og tilbød behandlinger med kolde bade 
eller overgydninger, diæt og hærdning. Metoden var udviklet af den tyske præst Seba-
stian Kneipp, der var leder af fl ere store tyske kurhuse. Det store rektangulære anlæg 
var udformet med fi re markante, tårnagtige bygninger med en-etages fl øje imellem og 
med et indgangsparti, der fi nt føjede sig ind i Art Nouveau-arkitekturens formverden.  
Alle tage var pyramideformede og belagt med skifer. Fundamenterne var med kløvede 
marksten, som det ses i mange af Rosens bygninger. I 1933 lukkede anstalten og hele 
anlægget blev revet ned for at give plads til reguleringen af Århusvej.
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Silkeborg Afholdshotel. Østergade 9. Opført 1884, nedrevet 1976-1977.
For Silkeborg Afholdsforening opførtes en bygning med hotel, restaurant og mødesal. 
Huset, der var et af Rosens tidligste, fulgte den to-etages gesimshøjde fra nabohusene. 
Facaden var i rød tegl og havde meget markante gesimser og buer over vinduer og døre. 
Den var præget af den historicistiske arkitekturopfattelse, som Rosen senere gjorde sig 
mere fri af.  Bygningen ses her til højre.
Foto: Cirka 1905.

Håndværkerforeningen. Torvet 1. Opført 1896, nedrevet 
1945.
Bygningsanlægget var domineret af en næsten kvadratisk 
hovedfacade med et stort, markant vindue mod Torvet 
og af det dobbelte meget iøjnefaldende pyramidetag. 
På tagets fi re hjørner var der anbragt store, fl erfarvede 
vaser. Facaden var rigt detaljeret. Huset rummede 
foruden foreningslokaler bl.a. også byens teatersal. Det 
blev schalburgteret i 1945 som en tysk hævnaktion for 
den velgennemførte sabotage mod J.W. Darrs fabrik 
på Torvet. Bygningen blev derved totalskadet og måtte 
nedrives.  
Fotoet er fra cirka 1935.


