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 | Omkring 1910 opfører M.A. Madsen et 
hus ved Langsøen næsten helt oppe ved 
Langsøen. Det hed »Ellely« og blev revet ned i 
2009.  FOTO FRA SILKEBORG ARKIV

 | Familien samlet på 
gårdspladsen bag huset. Det 
er M. A. Madsen selv, der 
står længst til venstre.   
FOTO FRA SILKEBORG ARKIV

Jacob Christensen og 
hans svigerfar væver 
Mads Anton Madsen 
var to af Silkeborgs 
meget markante 
socialdemokrater

AF LIS TAVLOV
Arkivleder, Silkeborg Arkiv

SILKEBORG For et stykke tid siden fik 
arkivet en forespørgsel fra engelske ef-
terkommere efter en familie fra Silke-
borg. Nogle af  deres mange spørgsmål 
kunne vi umiddelbart finde svarene 
på - andre beder vi nu om læsernes 
hjælp til at besvare.

Den person, de først og fremmest 
søger oplysninger om, er Jacob Chri-

stensen. Han var typograf  og fra 1900 
og frem til sin død 1924 redaktør for 
»Silkeborg Socialdemokrat«. 

Desuden var han fra 1902 medlem 
af  byrådet i Silkeborg og var blandt 
andet en af  dem, der pressede på for at 
få opført Silkeborgs første - og for dati-
den meget moderne – alderdomshjem 
på Sanatorievej, det nuværende Rem-
struplund, som stod færdigt i 1911.

Jacob Christensen havde endnu en 
betydningsfuld tillidspost - han var 
den første socialdemokrat i Silkeborg-
kredsen, der blev indvalgt i Folketin-
get. 

Det skete ved valget i 1906. Jacob 
Christensen døde kun godt 50 år gam-
mel i 1924, så at sige, mens han var i 
»arbejdstøjet«. Han var i København 
for at deltage i sit almindelige folke-
tingsarbejde kort tid efter det valg, 
hvor der for første gang blev dannet 
en socialdemokratisk regering. 

Han havde været en del syg - vi ville 
i dag vel sige, at han var stresset og 
overanstrengt med alle de tillidsposter 
- og døde pludselig efter at være blevet 
bragt på hospitalet.

I 1925 rejste venner og partifæller 
en mindesten for Jacob Christensen på 
det, der dengang var den nye kirke-
gård. Den blev afsløret ved en større 
højtidelighed, hvor langt over 1000 
mennesker var mødt op. 

Politisk svigerfar 
Jacob Christensen kom til Silkeborg 
i 1900 og blev kort tid efter gift med 
Jenny Madsen fra Alderslyst. 

Hun var datter af  væver Mads An-
ton Madsen, også en af  Silkeborgs 
store politiske personligheder. Social-
demokraten M. A. Madsen var kom-
met til det fattige Alderslyst i 1880. 
På det tidspunkt lå der kun omkring 
35 huse langs landevejen til Viborg 

(Borgergade) og ved Lundsgade - og 
det var netop her, Lundsgade 4, at M. 
A. Madsen bosatte sig. 

Han fik arbejde hos damaskvæver 
Kristensen på hjørnet af  Østergade og 
Godthåbsvej i Silkeborg, men blev i 
1888 repræsentant for Husmandskre-
ditforeningen og senere dens direktør. 

Det er dog gennem sit politiske 
virke, at M.A. Madsen er interessant 
for eftertiden. 

Han var blandt de største socialde-
mokratiske pionerer i Jylland og var 
med til at stifte mange socialdemokra-
tiske foreninger rundt omkring. Han 
var således også med til at stifte par-
tiforeningen i Silkeborg i 1884 og var 
dens formand frem til 1895. I perioden 
1898-1903 var han desuden medlem 
af  sognerådet i Balle Kommune, hvor 
han jo selv boede. Væver Madsen stil-
lede op for Socialdemokratiet ved flere 
folketingsvalg og i forskellige kredse, 

men var aldrig i nærheden af  at blive 
valgt - der tog hans svigersøn så re-
vanche. 

Et spørgsmål
Og nu kommer vi så til det spørgsmål, 
vi ikke umiddelbart kan besvare ...

Mads Anton Madsen boede som 
nævnt først på Lundsgade, men byg-
gede sig senere et hus på hjørnet af  
Grøndalsvej og Borgergade, hvor su-
permarkedet »Trica« senere kom til 
at ligge.

Er det billeder af  det hus, vi ser 
her på siden? Det er i alle tilfælde M. 
A. Madsen, der står på gårdspladsen 
længst til venstre. Faktisk får M. A. 
Madsen opført endnu et hus omkring 
1910 – det er det navnkundige hus »El-
lely«, der lå ned til Langsøen, næsten 
helt oppe ved Viborgbroen, og som 
blev revet ned i 2009 ... men det er en 
helt anden historie.

Væver Madsens hus i Alderslyst

 | Det nybyggede hus set 
fra vejen - Sølystvej eller 
Borgergade?  
 FOTO FRA SILKEBORG ARKIV

Henvendelser om artikler 
bragt under »Det var 
dengang« kan ske til: 
Silkeborg Arkiv - email: 
arkiv@silkeborg.bib.dk - 
tlf: 87 22 19 24

Det var 
DENGANG


