Silkeborg d. 8. oktober 2019
Til
Teknik- og Miljøafdelingen
Silkeborg kommune

Indsigelse til nedrivning af beboelses- og erhvervsbygning på Frederiksberggade 10 i Silkeborg
Der er flere faktorer der skal tages hensyn til før der tages beslutning om hvorvidt et hus bør nedrives, eller
det bør bevares for eftertiden. Især hvis det gælder Frederiksberggade 10, så er det historien omkring
huset, og især den historie der kan fortælles om det ældste Silkeborg, der skal prioriteres højst.
De første huse på Silkeborg markjorder blev bygget omkring, eller kort efter, at jernbanen kom til byen
omkring 1870erne. Kvarteret blev hurtig til et driftig handels og håndværker kvarter, hvor især
træskomager, pottemager og smede var dominerende, men også mange købmandsbutikker kom senere til.
Især Frederiksberggade 10 var beboet af pottemagere. Fra 1893, hvor pottemager Jens Nielsen Rytter
købte huset, og tre generationer frem, har der været pottemagerværksted på stedet. Mest kendt er nok
pottemager Niels Chr. Nielsen der i begyndelse af 1930erne introducerede Asger Jorn for keramikken, og
hjalp han i de første årtier af hans kunstnerliv.
Af den oprindelige boligkarre på Frederiksberggades vestlige side, fra jernbanen og til Lyngbygade, er der i
dag kun husene fra nr. 2 til nr. 18 tilbage. Den øvrige del blev nedrevet i forbindelse med Lyngbygades
omlægning. I forvejen er husene nr. 2-6 i farezone for nedrivning pga. Nordskovvejen, så det efterlader ikke
meget tilbage af den elles førhen flotte karre langs Frederiksberggade.
Et hurtigt blik på Frederiksberggade 10 vil muligvis for nogle pege mod, at det er noget gammelt lort, og
hvorfor ikke få det væk så vi kan bygge noget nyt. Det vil være en skam hvis det er de tanker der føres
videre til kommunens beslutningstagere. Frederiksberggade 10, og også nr. 8, er sunde huse, og at det ved
enkelte ændringer stadig er muligt at føre husene tilbage til deres oprindelige udseende.
Frederiksberggade 10 er et lille hus, og for nogle er det ikke den slags huse man helst ser i en bymæssig
bebyggelse. På det seneste er der også nedrevet en del små huse i Silkeborg by til fordel for ny bebyggelse
på både 4 og 5 etager. Men vi skal huske på at de små huse fortæller de små menneskers historie, og at
Silkeborgs historie ikke kun skal dreje sig om Drewsen, Drechsel og Zeltner, men også om træskomageren,
pottemageren og smeden.
Vi vil i Bevaringsforeningen stærkt anbefale at der ikke gives nedrivningstilladelse til Frederiksberggade 10. I
betragtning af husets alder, samt dets historiske betydning for Silkeborg, må man i det mindste forvente at
en beslutning om husets fremtid pålægges kommunens politiker.
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