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Anton Rosen 
arbejdede i en årrække 
i Silkeborg

SILKEBORG: Arkitekten An-
ton Rosen (1859-1928) er i 
dag mest kendt som ham, der 
tegnede Palads Hotel på Råd-
huspladsen i København. 
Men han boede og arbejdede 
faktisk i en årrække i Silke-
borg, og satte sit præg på 
byen.

Anton Rosen kom første 
gang til Silkeborg, da han i 
1883 blev tilsynsførende på 
byggeriet af Silkeborg Vand-
kuranstalt - det, der senere 
kom til at hedde Silkeborg 
Bad. Sideløbende med dette 
arbejde begyndte han sin 
egen virksomhed som arki-
tekt i Silkeborg. Og da han i 
mellemtiden var faldet for 
datteren af en lokal hotelejer, 
besluttede han at blive i byen.

Anton Rosen var kraftigt 

inspireret af den såkaldte ju-
gendstil, der er karakteriseret 
ved ofte rigt dekorerede faca-
der på de huse, der er bygget i 
denne stil - noget, der også 
præger mange af Rosens ar-
bejder i Silkeborg. I alt tegne-
de han 27 bygninger i Silke-
borg, hvoraf de 18 endnu 
eksisterer. Blandt andre Th. 
Langs Skoles første bygning 
ud mod Skoletorvet, bygnin-
gen på Vestergade, hvor Ør-
neapoteket i dag har til huse 
samt Vandtårnet, der ligger i 
gården ved Amaliegade 49.

Arkitekten 
boede i Silkeborg

Arbejdsgruppe 
vil restaurere 
sygehus-kapel

Af Susanne Niskanen

SILKEBORG: Regionshospita-
let Silkeborg blev bygget for 
over 100 år siden og er tegnet 
af den kendte arkitekt Anton 
Rosen - det gælder også det 
gamle sygehus-kapel, som 
dog ikke har været brugt i 
årevis. Nu arbejder en gruppe 
imidlertid på at få restaureret 
bygningen og måske endda 
genskabe haven omkring ka-
pellet. 

Fredet hus
Anton Rosens vision for Silke-
borg Sygehus var oprindeligt, 
at det skulle ligne et lille slot, 
således at patienterne i smuk-
ke omgivelser skulle blive 
hurtigere raske. Kapellet er i 
den forbindelse også bygget i 
den typiske Anton Rosen-stil 
med kampesten for neden og 
stensætning på midten og 
rundt om buen ved porten. 
Derudover er taget afsluttet 
med den typiske kant, som 

også ses på blandet andet slu-
sekiosken i Silkeborg.

- Bygningen er fredet, og 
havde den ikke været det, var 
den nok for længst blevet ra-
get ned, da nye bygninger 
hele tiden skyder op »heroppe 
på bakken«, siger Henrik 
Rolfsted Schjelder Hansen,  
som er ophavsmand til ar-
bejdsgruppen »Anton Rosens 
Kapel gruppe«.

Henrik Rolfsted Schjelder 
Hansen er selv ansat som 
fuldmægtig i administratio-
nen på Regionshospitalet Sil-
keborg, og idéen om at re-
staurere kapellet fi k han, 
fordi han er meget interesse-
ret i historie og arkitektur. 
Han har læst historie på uni-
versitetet i Nice i Frankrig, in-
den han vendte tilbage til 
Danmark for at læse stats-

kundskab på Aalborg Univer-
sitet. For nyligt var han atter i 
Frankrig på et udvekslingsop-
hold, hvilket motiverede ham 
yderligere til arbejde videre 
med ideen. 

- Dernede udgiver man et 
helt fagblad for hospitalska-
peller og historien om dem, 
og det gav mig blod på tan-
den, fortæller han.  

Med plakater rundt om på 

hospitalet har Henrik Rolf-
sted Schjelder Hansen i den 
seneste tid opfordret kolleger 
til at deltage i en udviklings-
gruppe, der skal komme med 
et oplæg til, hvordan det 
gamle kapel og arealerne 
rundt omkring kan bruges i 
fremtiden. Indtil nu er der 15 
medlemmer i »Anton Rosens 
Kapel gruppe«. Forslagene 
går på, at bygningen bruges 

til koncerter og foredrag og 
eller cafe. Også arealerne 
uden for kapellet er med i 
overvejelserne. 

Sponsorer søges
- Når hospitalets et nye p-hus 
en dag står færdigt, kunne jeg 
godt forestille mig, at man 
lukkede området omkring det 
gamle kapel af for trafi k og får 
lagt brosten eller sået en 
græsplæne, hvorefter pladsen 
kunne bruges til forskellige 
formål. Her er en meget smuk 
udsigt ud over Silkeborg, si-
ger han.

Ved siden af kapelet var 
tidligere en have, som kunne 
vækkes til live igen. Den kun-
ne fungere som en lille oase, 
et fredfyldt område, hvor pa-
tienter og gæster kunne sætte 
sig og nyde stilheden og ud-
sigten.

For øjeblikket arbejder 
gruppen på at fi nde sponso-
rer, som kunne tænke sig at 
være med til projektet. Og der 
er stadig plads til fl ere med-
lemmer af gruppen. Folk, der 
har interesse i sagen, kan 
kontakte Henrik Rolfsted 
Schjelder Hansen.

Nyt liv i Rosens gamle kapel  

Arkitekt Anton Rosens vision for det gamle Silkeborg 
Sygehus var, at det skulle ligne et lille slot ud fra devisen, 
at folk bliver hurtigere raske i smukke omgivelser. Syge-
husets oprindelige kapel blev bygget i samme byggestil.    

I dag står kapellet som en noget ramponeret og falmet skønhed, og bygningen anvendes blandt andet til opbevaring 
af haveredskaber. Står det til Henrik Schjelder Hansen og arbejdsgruppen »Anton Rosens Kapel gruppe«, skal kapellet 
imidlertid restaureres og bringes tilbage i sin oprindelige stand. Lokalerne kunne blandt andet bruges til koncerter og 
som foredragssal. FOTO: JAKOB STIGSEN ANDERSEN

Udsigten ud over byen er fl ot året rundt - og arealet 
omkring det gamle sygehuskapel kunne udnyttes langt 
bedre, end det sker i dag, hvor området er domineret af 
p-pladser, mener arbejdsgruppen. FOTO: JAKOB STIGSEN ANDERSEN

SILKEBORG: Politiets narko-
patrulje var i går på besøg hos 
en 20-årig mand på Kejlstrup-
vej. I forbindelse med ransag-

ningen blev der fundet 23 
gram hash. Den 20-årige 
mand er sigtet for besiddelse 
af euforiserende sto� er.

20-årig mand med 23 gram hash

SILKEBORG: Den bagerste 
nummerplade på en Arriva-
bil er i perioden fra søndag til 
tirsdag blevet stjålet, da bilen 

holdt parkeret ved banegår-
den. 

Nummerpladen har num-
mer AF 97 622. 

Nummerplader stjålet

RESENBRO: I går mellem 
klokken 7.30 forsøgte en ind-
brudstyv at bryde ind i et fri-
tidshus på Skærbækvej.

Tyven forsøgte i første om-
gang at bryde et vindue op, 
men da det ikke lykkedes, ky-
lede han i stedet en sten gen-
nem ruden. 

Indbrudstyven har dog for-
mentlig fået kolde fødder, da 

han hørte en hund gø i huset. 
I hvert fald har han ikke været 
indenfor.

Til gengæld har der i sam-
me tidsrum været tyveri i et 
kontor på Skærbækvej. Tyven 
har angiveligt sneget sig ind 
på kontoret, hvorfra der er 
stjålet en Apple Ipad til en 
værdi af ca. 5000 kroner.

holst

Indbrud i sommerhus
på Skærbækvej

SILKEBORG: Der skete i går 
morges omkring klokken 
08.10 et uheld i krydset Nor-
dre Ringvej/Nørrevænget.

En 23-årig kvinde holdt i 
krydset i bil og skulle svinge 
til venstre ad Nordre Ringvej, 

da hun overså en modkøren-
de bil, der blev kørt af en 44-
årig kvinde.

 De to biler stødte sammen. 
heldigvis kun med materiel 
skade til følge.

holst

Biler stødte 
sammen på Nørrevænget

Anton Rosen som ung.


