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ilkeborg Handelsplads's Fremkomst og Udvikling paa 
en forholdsvis kort Tid til dens nuværende Standpunct 

er noget i vort Fædreland enestaaende, saa at de Aar-

sager og Handlinger, der have bevirket og ledsaget 
denne Begivenhed, vel kunne fortjene en indgaaende 
Fremstilling. 

Da Silkeborg som Commune d. zo Marts 188o havde 
været til i 25 Aar, var der en særlig Anledning til at 

udgive et Skrift herom i indev. Aar, med det Ønske, at 
Efterkommerne ville fortsætte det saaledes, at denne By 
kunde, som ingen anden her i Landet, have en trykt 
Historie lige fra sin Fødsel. 

Men jeg følte snart, at en Begrændsning var nød-
vendig; at jeg maatte lade Omegnen ligge, og Sagnene, 
der knytte sig til den, uagtet det meget Materiale, jeg 
havde faaet dertil, især ved Hr. Conferentsraad, Justi-
tiarius Drewsens Velvillie, indskrænkende mig saagodtsom 
til selve Handelspladsen og til Aarene 1840-1880. 

I Henseende til Anhanget beklager jeg at have 
maattet, af Hensyn til Forlæggeren, indskrænke det 
foreløbig til en Indholdsfortegnelse. Om det udkommer 
i sin Heelhed beroer paa Omstændighederne; det ligger 
færdigt. 

En venlig Tak sendes Alle, der med Beredvillighed 
have hjulpen mig med mit Arbeide, deriblandt især Hr. 
Calundan og det øvrige Personale i Regjeringsarkivet. 

Silkeborg, den 20 Marts 188o, 

Forfatteren. 

s 
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Lokl,h ?stort** 
Samling 



Statistiske og deslige Forhold. 

Silkeborg Handelsplads i Midtjylland, under 3 

V. Længde fra Kbhvn. og 56 	N. Bredde, 51/2  

Mil fra Aarhus, 4 fra Skanderborg, 53/4  fra Horsens, 5 

fra Herning og 7 fra sin Moderstad Randers, er til alle 

Sider omgiven af Søer, og paa de tre af Bøgeskov. 
Byen Silkeborg ligger i en af Langsø, Lysaa, Ørnsø, 
Almindsø og Remstrupaa dannet Oval, med Lyngsø og 
Veilsø imellem den, paa en Ø, naar der afsees fra de 
landfaste c. i000 Alen imellem Ørnsø og Almindsø. 

Pladsen er omgiven af et ved afvexlende Søer og 
store Bøgeskove, Lyngbakker og Dale n at ur skj ønt 
Landskab imod Syd, Sydøst og Øst, liggende i Top-
punktet af denne skjønne Triangel, hvis Been gaa til 
Mollerup i Øst, Rymølle i Sydost, Ry, Ry-Skove, Salten-
Langsø og Salten i Syd; Thorsø og Løgager i Sydvest 
og Vest. — I denne lille Kreds er der 25 Søer og 6 

betydeligere Aaer. 
De mange R e isende, som Naturen drager hertil 

om Sommeren, ere et ikke uvigtigt Moment i Pladsens 

Udvikling, og i den Trafik og Næring, der om Sommeren 

herved tilføres Egnen. 
Erhverv  s gren ene paa Handelspladsen ere, for-

uden de i vore Kjøbstæder sædvanlige: Handel, Haand-
værk, Agerbrug og nogle mindre Fabriker, den efter 
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Voxne og Børn. — AfFattiglemmer er der 13 mandl., 
13 kvindl. og 3 Børn u. 14 Aar. 

Papirfabriken ernærede d. 1. Februar 1880: 6 
mandl. Ho vedpersoner, 4 Hustruer, 4 Børn u. 14 Aar, 
4 mandl. og io qvindl. Medhjælpere og Tyende. — Af 
Fabriksarbejdere, derunder Formænd o. desi., var 
der II() mandl., 132 Hustruer samt qvindl. Arbeidersker; 
17 Tyende; 212 Børn u. 14 Aar; samt en Bestyrer af 
Husholdningsforeningen med Hustru, 3 Børn u. 14 Aar 
og I mandl. Tyende. 

Papirfabriken beskjæftigede den i. Februar ialt 
211 Personer, hvoraf 23 boede udenfor Byen. 

Af Befolkningen er 1008 Børn under 14 Aar og 

1002 gifte, 919  ugifte Personer. 
Pladsens Folketælling tyder paa en sund, jævn og 

naturlig Udvikling. 
Communens territoriale Omfang findes bestemt 

i Regulativ 20. Marts 1855, § 1; dette og Udvidelsen af 
Landdistriktet ifølge Loven af 3o. Oktober 1857 er be-
tegnet paa tre vedhæftede Kort. 

Byens Fabriker ere, foruden Papirfabriken, der vil 
erholde en mere udførlig Beskrivelse nedenfor, en Klæde-
fabrik og Uldspinderi, 2 Farverier, 2 Træskærerier, et 

Jernstøberi, et Damaskvæveri, 2 Dampbrænderier og 3 
mindre Bryggerier. — At Træhandelen, Træskofabrika-
tionen og Tilvirkningen af simplere Træsager har megen 

• Betydning her og i den nærmeste Omegn, følger af de 
store Skoves og flere af de gamle jydske Egekrats nære 

Beliggenhed. 
Jordbunden nærmest om Silkeborg er meget slet, 

Sand med Grus og Ahlunderlag. Da Byen kaldtes til-
live, var Byjorden i den usleste Forfatning. Nu har den 

faaet et ikke ringe Muldlag. 

  

vore Forhold betydelige Papirfabrik, og en mere end 
almindelig udviklet Trævarefabrikation, af Træsko, Træ-
tøfler, Stole, Skovle, Hjulege o. desi., der ere Gjenstand 
for en traditionel Husindustri i de omliggende Them, 
Linaa og Ry Sogne. 

Folkemængden, der før Silkeborgs Anlæg i 1844 
ff. ikke udgjorde mere end c. 30 Personer paa den nu-
værende Communes Territorium, var i 1850: 499; i 1855 
1204; i 1860: 1775; i 1875: 2 2 4 8; og i 1880 (d. i. 
Februar): 2929 Personer. 

Af den nuværende Befolkning høre til Embeds- og 
B e sti n g s m æ nd — herunder ogsaa henregnet Jern-
banens, Postvæsenets, Politiets, Communens, Kirkens og 
Skolens lønnede underordnede Personale samt Sagførere —: 
58 mandlige Hovedpersoner, 38 Hustruer, 94 Børn under 
14 Aar, 24 mandlige og 37 qvindlige Medhjælpere og 
Tyende ; — til Handlende: 56 mandlige Hovedpersoner, 
35 Hustruer, Enker o. desl.; 8o Børn u. 14 Aar; 59 
mandl. og 74 qvindl. Medhjælpere og Tyende; — til 
Fabrikanter i Byen: 16 mandl. Hovedpersoner og 
13 Hustruer, Enker o. desl., samt 28 Børn u. 14 Aar og 
23 Medhjælpere og Tyende; — til Gj æstgi vere og 
Værtshusholdere: 20 mandl. Hovedpersoner, 18 Hu-
struer, Enker o. desi., 28 Børn u. 14 Aar, og 18 mandl., 
35 qvindl. Medhjælpere og Tyende; — til Ha an d værk et: 
164 mandl. Hovedpersoner, 151 Hustruer o. desl., 294 
Børn u. 14 Aar, 144 mandl. og 73 qvindl. Medhjælpere 
og Tyende; — til Trævare-Industri og Handel: 
4o mandl. Hovedpersoner, 36 Hustruer, 69 Børn u. 14 
Aar, 17 mand!. og 8 qvindl. Medhjælpere og Tyende; -
til Ar b eid sklass en : 147 mandl. Hovedpersoner, 116 
Hustruer o. desl., 34 qvindl. Arbeidersker og 159 Børn 
u. 14 Aar; endelig ubestemt Erhverv som Pensionister, 
private Lærerinder o. s. v. ialt /TI mandl. og qvindl. 
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Fiskeriet i de mange Søer bortforpagtes, forsaa-
vidt det tilhører Staten, paa nogle faa Aar ad Gangen, 
hvilket ikke kan føre til noget rationelt Fiskeri. Gjedder 
og Aborrer, nogle Ørreder og Bækforeller, men især Aal, 
hvilken sidste Fiskeart i disse Vande er af fortrinlig 
Godhed, ere fornemmelig de Fisk, der fanges her. En 
i Lyngsø værende, som der siges af Familien Hoff fra 
Holsteen hentet Brasen (Selenter Brasen?) er fortrinlig 
Kvalitet, men fanges kun yderst sjældent, og da i stor 
Mængde paa eengang. — Rationelt drives Fiskeriet f. T. 
kun af Ry Mølles Eier, der foruden sit eget er i Be-
siddelse af meget Fiskevand, og udfører en stor Deel af 
sin Fangst til Hamborg, Berlin og Leipzig. 

Climatiske og hygieiniske Forhold. — 
Middeltemperaturen paa Silkeborg er ifølge Iagt-
tagelser for 1859-61 af Districtslæge Fibiger (Medic. 
Topografi 1863), der stemme godt med de meteorologiske 
Observationer her paa Apotheket fra Juli 1879, noget 
lavere end Kjøbenhavns (7,66 mod 8,26); Lufttrykket 
er ogsaa mindre; Fugtigheden lidt lavere (84,39 mod 
87,5); Nedbøren større. Vinteren er lidt mildere, Som- 
meren koldere end i Kjøbenhavn. Vestenvindene ere 
mere end dobbelt saa hyppige som de østlige; de bringes 
hertil fra Vesterhavet formilde Vinteren og afkjøle Som-
meren. Klimaet nærmer sig altsaa mere til Englands, 
Kjøbenhavns mere til Ruslands. 

De hyppigste Sygdomme ere Cardialgie — der 
paa Grund af Legemets Stilling ved Tilvirkning af Træsko, 
er specielt udviklet og hyppig her i Egnen --, Bryst- 
katarrh og Rheumatisme, egentlig Gigtfeber dog 
mindre hyppig. Af ondartet Halssyge forekommer der 
endeel Tilfælde. Koldfeber, Cholera, Blodgang 
og Kopper saa godt som slet ikke. — Kirtelsyge 
og Svindsot spille samme Rolle som paa andre Steder; 
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den sidste menes at have et hurtigere Forløb paa Grund 
af Støv og Blæst. 

Drikkevandet i Silkeborg, der mest hentes fra 
Brønde, er hvad man kalder blødt, og opløser Sæbe 
fuldstændig. Det varierer om Vinteren mellem 2 og 
ri 0, om Sommeren imellem 9 0  og 12 0  Celsius. 

Silkeborgs Fortid. 

Om Silkeborgs Fortids Historie ere Oplysningerne 
kun spredte. I Traps Statistik, eden Udgave, findes de 
Oplysninger, der haves, gjengivne med Omhu. Det 
fremgaar heraf, at Sagnet om Bisp Peders Silkehue, der 
gav Stedet Navn, kun er en Mythe, hvilket ogsaa stemmer 
med andre Kilder, t. Ex., at »Daugaard om Klostrene< 
ikke har Noget om Silkeborg, samt dermed, at Bisperne 
kun i en ganske kort Tid fra 1489 til 1536 have be_ 

siddet Gaarden, see nedenfor. 
Erik Mus er herefter rimeligvis den, der har bygget 

Borgen, den første, i den gamle Have, nu Fabrikeierens 
Have, paa en Landpynt ved Udløbet af Remstrup Aa i 
Silkeborg Langsø. Erik Mus's Datter T h o're Erik s-
d atter, gift med Laurids Hvass, gav Borgen tillige-
med sit og Familiens Gods i Linaa Sogn til St. Clemens 
(Domkirken i Aarhus) i Begyndelsen af det femtende 
Aarhundrede, uden sin Mands Vidende og imod hans 
Villie. Hendes anden Mand Lange Ove (Daa) stad- 
fæstede Gaven til Kirken, der blev endelig gyldig ved 
Kong Hans' Dom af 1489 og et Document med Alling 
Kloster af 1532, altsaa kun 4 Aar før Reformationen. 
Silkeborg Gods hørte fra den Tid, da Kirken havde 
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taget Silkeborg i Besiddelse, indtil Reformationen under 
Biskopperne i Aarhuus, der efter Sagnet kunde kjøre over 
deres Eget fra Aarhuus til Silkeborg. 

I 1536 blev det katholke Bispegods taget i Besiddelse 
af Christian d. 3die ved Johan Rantzau. Silkeborg blev 
nu et kongeligt  Lehn og Sædet for en Lehnsmand 
indtil Suverainitetens Indførelse; afLehnsmændene kjendes : 

Hans Stygge 1536-47, Frans Bilde 1548.-57, Erik 
Rosenkrans 1557-60, Hans Johansen Lindenou i 560-- 69, 
Hans Johansen Lindenou 1569-73, Jens Kaas 1573-77, 
Mandrup Parsberg 1577-84, Henning Reventlovi 584-88, 
Frants Rantzou 1588-1611 , Kristen Holk 1611-41, 
Fred. Urne 1641-42, Tage Andersen 1642-43, Joakim 
Bæk 1643-50, Mogens Høy 1650-58, Hans Friis 
1658 —61. 

Det saakaldte Slot laa iøvrigt neppe, see ogsaa Trap 
eden Udgave, paa samme Sted som det tidligere Slot. -
Om Slottets sørgelige Tilstand efter Krigen med Sverrig 
1643-45 findes en Beskrivelse i Kvartalsskriftet Orion, 
II Deel, Pag. 264 ff. Ifølge kongelig Befaling, dateret 
Kjøbenhavns Slot den 8de October 1645 skulde »Mogens 
Bille til Thiirsbeck kongl. May. Befallingsmand over 
Koldinghu(3, og Peder Reedtz til Tyggestrup kongl. May. 
Sekreterer« « afgive Beretning om Jyllands Tilstand efter 

Krigen med Sverrig. Denne Beretning er given med 
Hensyn til 1) de Staten tilhørende Bygningers Tilstand, 
2) Inventariet, der fandtes i dem, 3) Beboernes økono-
miske Forfatning, navnlig deres Evne til at udrede 
Skatter, 4) Skovenes Tilstand , og hvormeget deri var 
hugget i Krigsaarene, 5) Vildtet og Vildtstanden. 

For Silkeborgs Vedkommende sees det af denne 
Beretning, at det saakaldte Slot har ligget paa den østre 
Side af Gudenaaens Vanddrag med en Bro imellem 

Slottet og Ladebygningerne, der laa paa den vestre 
Side, vistnok paa det samme Sted, hvor de nu ligge. 
I det store Huus, »som kaldes Kongens Huus,. og > Slot-
tedt« ere følgende Localiteter nævnte: Fruerstufva Huf3et ; 

Gjeste-Cammerit; Rulit-Cammeret; Wascher HuBet ; Bre- 
gesit ; Køckenett ; Borrestu en ; Schriffuerstu en ; lidet Cammer 
nest ved ; Schriffer-Drengenes Cammer. — Dernæst : 
Kjælder-Suendens Cammer; en liden Kjelder ved Schriffuer-
stuen ; Ridefougdens Cammer; en Stuffue nest, en anden 
Stuffue nest der hoef3; Vindeltrappen til Ridefougdens 
Cammer ofver de andre Stuer. — Saa kommer : Husfiene 
i Borregaarden, som Lerffimanden haver sin Werelse; 

Portten for Borregaarden; Lerffirnandens Drengif3 Gammel: 

nest udenfor Borgporten ; Kongl. May. Stald ; Stald-

Cammerit ; 2 smaae Cammere nest hoeB. Endelig : Lens-

mandens Ridestald ; NorderhuL i Staldgaarden ; et Kammer 
paa den venstre Haand, naar man gaar udaff den yderste 
Port for Slottedt ; Smiden udenfor Slottedt; Broen mellem 
Slottedt ock Ladegaarden, som Aalekisten er.,  (Om 

sidste hedder det: »den halluer Fjenderne stucken Ild udi.«) 
Det fremgaar heraf, at det saakaldte Slot dengang 

ikkun har tjent til Beboelse for Lehnsmanden, Ridefogden 
og Skrivestuens Personale, og at Localerne vare yderst 
tarvelige, ingen Riddersal, ingen større Værelser. — Der 

er heller Intet i Værelserne, der tyder paa, at dette Slot 

skulde være det samme, som det af Bisperne besiddede 

i gammel Have. 
Ladegaarden paa. den vestre Side af Vanddraget 

har efter Beskrivelsen bestaaet af et nordre Hus, hvori 
Ladefogdens Kammer og et Par andre Kammere, samt 
Kjøkken , et vestre Huus, kaldet Ørenhuset , og en 

Kornlade. 
I Silkeborg Leh n, der var underlagt Lehnsmanden, 

var der foruden Slottets tilliggende Skove endvidere 
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»Wirichlang, .ester- og Westerschouff, Themb, Loudal, 
Rudstrup, Gjedtzøes, Løgagers, Fougstrups, Wredtzs, 
Uens, Guldfohrhoffvets, Bøgschouff, Bostes., Sepstrups., 
Brends., Aschløffs., Hjortsballes., Tolstrups., Linds., Tøm-
merbys., alle i Vrads Herred; — til Lehnet hørte 
endvidere: Hitz Herrit, Liusgaard H., Gjern H., 
Thuillums Birck og Weiersleff B. 

Det er en almindelig Tro, at der dengang endnu 
har været Overskove af Eeg og Bøg over næsten hele 
Jylland; de ovennævnte Fortegnelser vise hen til, at 
dette kun enkeltvis har været Tilfælde; i Silkeborg Lehn 

navnlig kun i: Grønbeks., Jelders., An(3s., Reffuels., Grans., 
alle i Liusgaard Herred, i Silkeborg Slotsskov, Leno 
Hofffuet (Linaa Hoveds.), Mollerup, Lauen, Roi3balle, 
Schielump, Schanderup, Horup i Gjern H. ; i Schaarup-
lunde, Thuillumb, Nors, Gjern, Sirkild, Wallock Suiugi, 
Thuillumb B., og i Weyersleff Buss; Borre Westerschouff 
i Weiersleff B. 

Det er et storartet Billede af Plyndring og Øde-
læggelse, hvorom Beretningerne give Oplysning. Enhver, 
Ven og Fjende, tog hvad der fandtes af Penge, Kost-
barheder, Qvæg, Heste, Træer og alt hvad der paa 
nogen Maade kunde gjøres i Værdi. Men den Van-
dalisme, hvormed Fjenden har behandlet Statsejendommene 
og deriblandt ogsaa Silkeborg Slot, overgaar al Be-
skrivelse. Gulve, Dørre, Laase, Hængsler, Vinduer, Porte, 
Tag, alt var borttaget eller ødelagt, og Bønderne paa 
Godset berøvede Evnen til at svare deres Afgifter og 
Skatter. Om Ryebirk, hvorunder anføres at have hen-
hørt af Skove de i Bonf3, Brandstrup, Simb, Firegaardte, 
Emborg, Wor, Wissing Closter, Rye, Salten. Erjetved og 
Porup, — hedder det saaledes, efter at være anført som 
hugget 1136 Egger og 445 Bøgger, de fleste Riistræ: 

det Hele Bierick befinde ingen uden en mand ved  

Naufen Nielf3 Rasmussen i Emborrig, saaledif3 ved Magtt, 
at de den skyldige Rettighed och fulde Landgilde kunde 
udgiffun formedelSt store Contributioner (Plynderi saa 
och Mi(.;wext). Paa de Steder Marchen er gaaen, der 
ere de gandsche forarmede, saa de enten Lidet eller slett 
indted formaa at udgiffue . . . . Det Aar Fjenden komb 
i Landet maa de forschaani(3 for Landgilde«. 

Kun Vildtstanden synes, skjøndt ogsaa denne har 
lidt meget efter Beretningen, endnu at være nogenlunde 
god; i Rye Birk siges der at være »go Diur saa Wild-
banen siunill vel med Tiden at komme paa Fode igjen'<. 

Det til Silkeborg hørende Gods i Linaa Sogn, eller 
en Deel deraf, som vi have seet, at Fru Thore Eriks-
datter i det 15 Aarhundrede skænkede til Kirken St. 
Clemens i Aarhus, og som senere fulgte Bispedømmet, 
er, efter hvad der maa antages, det samme, der efter 
hin ulykkelige Krig med Sverrig (1658-60) gik over 
til Kjøbenhavns Universitet, hørende til »Præbende Tweed« 
og eiedes af Universitetet, indtil 1840, da det ved Auc-
tion solgtes for 4510 Rdl. til Overretsprocurator Hald af 
Lauenhougaard, nemlig den nuværende Linaa Vesterskov 
og Universitetsheden. Af en Beretning af 26. Juni 1840 
i Silkeborg Birks Pantebøger, som Universitetets da-
værende Quæstor Bang har ladet thinglæse for at have 
reen Adkomst paa disse Eiendomme ved Salget, sees 
det, at Bisperne (de lutherske) i over et Aarhundrede 
have forstaaet at holde paa deres katholske Forgængeres 
Herligheder ; thi da ved Freden bl. A. Skaane og Trond-
hjems Stift vare tabte, indgave Universitetets Rector og 
Professorer under i6. og 30. Juni 1658 tvende Fore-
stillinger til Frederik III, hvori de bad Kongen at be-
vilge_ Universitetet til Vederlag for det Gods og de 
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Rettigheder, som de havde mistet i Skaane og Trond-
hjems Stift, Studieskat af Kirkerne i Jylland og Expec-
tance paa de 2 første Præbender, som enten i Ribe, 
Aarhus eller Viborg Capitler bleve ledige, og jus pa-
tronatus til Trefoldighedskirken; hvilket alt blev bevilget 

ved Kongebrev af 6 og 14 Juli s. A. (see Engelstoft 
nogle Fragmenter om Dr. Rasmus Enevoldsen Broch-
mann af 1803 og Consistoriums Copibog, samt Udskrift 
af Academ. Hauniens. for Aaret 1665 p. 16). 

Selve Silkeborg Gaard og Gods er omtrent 
166o af Frederik III skænket til Hoffets Mundskænk 
Christian de Fischer som Belønning og Erstatning for 
den Forstrækning han i 1658 ff. Aar i Krigens Tid 
havde gjort Regjeringen. Gaard og Gods forblev der-
efter henliggende som en ubetydelig Herregaard, men 
med de store Skove, indtil de Begivenheder, der ere 
nærværende Skrifts egentlige Emne , Fabrikkens og 
Handelspladsens Tilblivelse , forandrede alle Forhold. 
Familien Fischer ejede Gaarden fra nævnte Aar indtil 
1719 , da Frederik IV indløste Ejendommen ifølge en 
ældre Ret hertil; saavel i denne Periode som i den der-
paa følgende Tid fra 1719-1767, da Silkeborg var 
Ryttergods eller Rytterkobler, som det kaldtes, maa det 
antages, at der omtrent i et Aarhundrede ikke har 
existeret nogen egentlig Hovedbygning. 

I 1767 kjøbte Ritmester Hoff Silkeborg med Til-
liggende af 241/2  Td. Hartk. Hovedgaards-Taxt, 212 Td. 
Hartkorn Bøndergods, 22 Td. Skovskyld og 17 Td. 
Mølleskyld, samt med Mølle, Aalefang og nogle Tiender 
af nærliggende Sogne, af Staten for 38000 Rdl. dansk 
Courant. Han opførte snart derefter den nuværende 
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Hovedgaardsbygning, og Ladegaardsbygninger (de sidste 
gjenopførte efter en Brand i 1777), solgte i 1790 Ejen-
dommen til sin. Søn Landsdommer Hoff for 60000 Rdl. 
D. C. Denne frasolgte vel en Deel af Godset, men 
foretog ogsaa store Forbedringer i sin Eietid indtil 1804, 
mærglecle og kompostgjødede Marken, gjennemgrøvtede 
Engene , dyrkede Roer og Kartofler i det Store , for-
øgede Besætningen fra 8o Stude til 12o foruden 20 Køer; 

Faarene fra 20 til IoD; anlagde Haven i engelsk Stiil 
og en Plantage af Fyrretræer ved den, forskrev Træ-
planter fra Hirschholm og Odense, »som alle. gik ud, 
imedens alt, hvad som blev saaet, er bleven staaende<:*); 
han anlagde 3 Veie ud fra Gaarden ; opførte Afbygger-

gaardene Sophienlyst med 1113/4  Td. Land (ved Aar-

hus nuværende Landevei, lige ved den saakaldte Svend 
Grathes Eg; senere nedbrudt); Marienlund »bestemt til 
Seminarium og Opdragelsesinstitut« (nu Skovriderens 
Embedsgaard); Naaege og Konghuset, første i Nord-
skoven, sidste i Vesterskov (begge nu Skovfogedsteder); 
skaanede Skoven, hvori han planmæssig kun huggede 

for omtrent 2000 Rd. aarlig »af Træer, der ellers vilde 
udgaa«. — Om Skoven, hvis Areal kan ansættes til 
c. 5000 Tdr. Land og navnlig Gavntræet udtaler han, 
at »Træet, der maatte være kløvbar og godt, om det 
end i det inderste var begyndt at forraadne, betaltes 
til en Værdi, der kunde lignes til c. 6, 7, 8 Rd. pr. 
Favn, men som man dog ikke kunde sælge som Favne- 

*) Disse og ff. Citater ere hentede af et lille Skrift, udg. 1810 af Holl.  

selv : »Kort Fremstilling af min Virkekreds i Danmark«, der ved 

Velvillie er kommen Forf. i Hænde. Hot].  ejede Ryomgaard, Sohn 

gaardsholm, Skousgaard, Aunsbjerg, Hald, Asmildkloster, Nlarien-
hist v. Kiel: var Herredsfoged i Thyrsting-Vrads Herred med neppe 
300 Rdl. aarlig Indtægt og Vicelandsdommer i Nk?rrejylland. 1 

1809 gjorde han Opbud. 



12 

. 	. 
brænde ; og at >disse 2000 Rd. 'gien indbragte i de 

omliggende Sogne ved Forædlingen til Træsko, Hjul, 

aarlig 6000 Rd., saavidt der kunde regnes.« 
I dette Skrift findes ogsaa den mærkelige Yttring: 

.>Mit Ophold paa Silkeborg blev mig ubehageligt. saa 
meget mere , da min Yndlings-Idee , hvorom alle mine 
Forbedringer dreiede sig, at gjøre Gudenaa prambar, og 
faa en lille Kjøbstad eller Ladeplads der, mødte hver 
Dag nye Hindringer. Kjøbenhavns Ildebrand, Modvillie 
hos alle tilstødende Eiere for Erstatningen paa deres 
Enge, ister for Allinggaard, for hvilken det var stridende 
i Henseende til Øiemedet med Ans Kro , der har Ret 
til at handle, vare ganske til Hinder for Udførelsen af 
dette Foretagende , hvilket den større Opmærksomhed 
Rentekammeret siden anvendte paa slige Ting, saa ros-
værdig har ryddet af Veien for nuværende Eier (Ingers-
lev) ved at give ham fri Brug af alle tilgrændsende Ejen-
domme mod Vederlag« . . . . »Da jeg skjødede en Aale-
gaard ved Resenbro , bestemte jeg, at Ejeren skulde 
taale enhver Indskrænkning, Gudenaaens Prambarhed 
førte med sig.« 

Hoff solgte i Aaret 1804 Gaard og Gods for 200000 

Rdl. med 54000 Rdl. Gjæld, altsaa med, som han siger, 
en reen Formue derfra af 14600o Rdl., til Ritmester 
Hans Heinrich Halling til Friisholt og Overkrigscommissær 
Hans Peter Ingerslev til Rugaard, hvilken første snart 
efter, i Aaret 1805, solgte sin Halvpart til Ingerslev, der 
saaledes blev Eneeier, for 100000 Rdl. Ingerslev eiede 
den (en kort Tid fra 1814-1817 var den dog af ham 
solgt til Aastrup i Randers) indtil 28 Juli 1823 , da den 
ved tvungen Auction for Skatter m, m. blev tilslaaet den 
Kongelige Kasse for 143000 Rdl. foruden Restancerne, 
der ikke ere opgivne. Ingerslev var den, der gjorde 
Gudenaa prambar mellem Bjerringbro og Silkeborg, og 
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gav Anledning til de for Aafarten forhen gældende Be-

stemmelser i Rescript 12 Juni 1807 , der senere under 

Forhandlingerne om Handelspladsens Anlæg bleve ud-
videde ved Reglement II April 1843 ff. 

Hovedgaardens Avling var nu fra ovenanførte Tids-
punkt indtil Papirfabrikkens og Handelspladsens Anlæg 
(1844 ff.) bortforpagtet; en Forvalter boede paa Marien-
lund, der under en andetsteds boende Godsinspekteurs 
Overtilsyn bestyrede Gaard og Gods; Skovene bestyredes 
af en Skovrider. 

Ved Anlæggelsen af Papirfabrikken udgik Vand-
kraften , anslaaet til ioo å i so Hestes Kraft, med For-
behold for Staten af 20 Hestes Kraft til et Jernværk, en 
Kanalsluse o. d. (den fulde Vandkraft anslaas i Traps 
ovenn. Værk til 150), Aaleværket, Møllen samt Jor-
den fra Gammelhave til Aaleværket med nærmeste Om-
givelser c. 35 Tdr. Land — (Papirfabrikkens nuværende 
Grund, Kanalen, Bakken ovenfor den, .Smedebakken 
og Haven samt Teglværket) — fra Hovedgaardseien-
dommen mod en aarlig Arvefæsteafgift af 840 Rd. 
indtil II Juni 1854, i de næste jo Aar 1440 Rd., 
og derefter den nuværende Afgift af 2500 Rd. aarlig, 

og ved Handelspladsens Anlæg i 1846 ff. Vestermarken 
C. 250 Tdr. Land, og c. so Tdr. Land af Engene i 
Funderholme ligeledes til den ny By. Den øvrige Deel 
af Gaarden, dennes Bygninger, Tofter, Østermarken, 
Engene Bennetholm og Funderholm, ialt c. wo Tdr. 
Land, kjøbte Fabrikkens nuværende Eier, Hr. N. Kai 
Strøyberg, i 1873 af Staten for 68000 Kroner. 

Der er saaledes i Statens Eiendom tilbage Skovene 
og de af Skovembedsmændene beboede Steder Marien-
lund, Naaege, Kongshuset, Rødbæk, Lysbro, samt nogle 
Smaahuse til Hegnsmandsboliger. 
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Begyndende Planer til et Kjøbstadanlæg ved Silkeborg. 

Vi have ovenfor erfaret, at en tidligere Eier af 
Silkeborg, Landsdommer Hoff (1794-1804) har havt 
den Tanke at anlægge en lille Kjøbstad eller Ladeplads 
ved Silkeborg. En saadan Tanke, der naturligst op-
staar i de gode Aar, som vi dengang havde, og som 
ikke kom igjen førend i Fyrrerne , sees paa den Tid at 
have været tilstede ogsaa andetsteds, nemlig hos Regje-
ringen. Ifølge Forf. ved Velvillie overladte Optegnelser af 
den i Aaret 1853 som' Stænderdeputeret afdøde Fædre-
landsven , Oberst Brock (fra 1824 ff. Toldinspektør i 
Randers) har han i Aaret 1799 efter Kronprinds Frede-
riks Ordre taget et Nivellement over Gudenaa, med Hen-
syn til Spørgsmaalet , om Aaen kunde gjøres farbar for 
Pramme ; han nævner dette som et Arbeide, der mange 
Gange har været foreslaaet, og bemærker, at det nu 
atter var bragt paa Bane af Borgmester Carø i Randers, 
samt at han fik Ordren igjennem Stiftamtmand Guldberg 
i Aarhus, endelig at han afleverede Planen og Kortet til 
Kronprindsen i 1802 ; og at den senere af Ingerslev udførte 
Farbargjørelse af Aaen var støttet til denne Plan og dette 
Kort. Brock havde til Brug under Arbeidet fra Søkortarkivet 
laant et af Landinspekteur Vesenberg i 1776 forfattet Ni-
vellement over Gudenaaen, der angav Faldhøiden fra Silke-
borg Langsøs Udløb i Aaen ind til Randers, saavidt han 
mindes, til 6o Fod. Udførelsen efter Vesenbergs Plan var 
betinget af 16 Sluser , og betegnes som meget kostbar. 
— Brocks egen Plan indskrænkede sig til at gjøre Aaen 
farbar i Midten, indskrænke Farbargjørelsen til Pramme, 
borttage Aalegaardene, »der knap levnede i Fods Dybde 
for Farten« , samt , hvis fornødent , i Egnen af Ans at  

5 

anlægge en Dæmning tvers over Aaen. Hans Overslag 

var kun paa c. 20000 Rd. 
Efter en Nekrologi i Randers Avis f. 1856 Nr. 22, 

23, 24 og 26 over Brock benyttede han Leiligheden til 
at fremhæve Ønskeligheden af at der kunde blive anlagt 
Kjøbstæder ved Silkeborg og Ans, »hvorpaa han«, som 
det fremdeles hedder, »mange Aar senere oftere hen-
ledte saavel Frederik den Sjettes som Prinds Christian 

Frederiks Opmærksomhed« *). 
Vi have ovenfor bemærket, at Planerne til Guden-

aaens Seilbargjørelse først synes at være udgaaede fra 
Randers. Dette er ogsaa det naturlige, thi det er denne 
Kjøbstad , som især høstede Nytten deraf ved at forøge 
sit Opland ind til Midten af Jylland. Om denne By 
senere har vidst at fastholde denne Fordeel er et andet 
Spørgsmaal, som vi under de Silkeborgske Jernbane-
forhold nedenfor ville komme til at skjønne over. 

Inden Planen til Gudenaaens Seilbargjørelse blev 
fuldført, udgik der imidlertid, formodentlig fra Aarhus, 
en Plan til at bringe Silkeborg i Forbindelse med sidst-
nævnte By ad Vandveien, hvilket ogsaa nævnes i Trap, 
eden Udg. p. 127, og som gik ud paa at benytte Rem 
strup Aa, Brasø, Borre- og Hiulsø, Birk-, Knuds-, Ravn-
og Vengesø, Petersø , Garnmelgaardsø , Taastrupsø, Bra- 
bandsø og Aarhus Mølleaa til Pramfart , samt uddybe 
og kanalisere Løbene og Landet derimellem. Ingerslev 

Brock, der som bekjendt var en født Normand, fulgte Kronprindsen 
i en Række af Aar, fra 1806-1822, som Adjutant, ogsaa til Norge 
fra 1813-1815, og det turde være mere end en blot Formodning, 
at han har styrket Tanken om et Anlæg ved Silkeborg hos Prindsen 
og givet Ham de Oplysninger i Henseende til Udførelsen, som han 
efter sin Tronbestigelse strax benyttede til Iværksættelsen. I Nekro-
logien hedder det endvidere, at Brock ved sine Indstillinger til 
Generaltoldkammeret bevirkede Nøt-reaaens Seilbargjørelse, og gav 

Impuls til et Havneanlæg ved Humlebæk. 
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var, som saa mange Andre, der havde kjøbt Skov førend 
Skovforordningen af 27 September 1805 udkom, kommen 
i Forlegenhed derved at han, som havde tænkt at .hugge 

Skov ned i stor Maalestok, nu ikke maatte hugge uden 
forstmæssig Udviisning førend i Aaret 1814; han fore-
stillede Regjeringen dette, at et Tab af c. I0 Aars Rente 
og den Mangel af Tillid , der efter Skovforordningens 
Ikrafttræden vistes Skoveierne og Skovene paa Penge-
markedet, gjorde det umuligt for ham at erholde Laan 
andetsteds. Naar der maatte tilstaas ham et Laan af 
00000 Rd. tilbød han baade at oprense Gudenaa og at 

anlægge Canalen til Aarhus uden Udgivt for Staten. 
Rentekammeret , hvis Præsident dengang var den 

ansete Geheimeraad Grev Reventlow,  , lod da en Under-
søgelse foretage af Major og Landinspekteur Recke. I 
dennes Beretning er Skovarealet til Silkeborg ansat til 
5000 Td. Land, indeholdende 152200 Favne, deraf til 
Borthugst i 7 Aar til Priis 5 Rd., Netto 3 Rd. pr. Favn 
ved Bjerge (Bjerring?) Mølle ; senere kun 760 Favne 
aarlig i 4o Aar, og saa igjen fremdeles 1900 Favne 
aarlig. De andre Revenuer af Godset ansættes saaledes : 
Forpagtningen 320o Rd., Jordebogsindtægten, Fiskeri og 
Mølle 2800 Rd. , af Skovene ovf. 5270 Rd. , ialt 11270 
Rd. aarlig og Værdien capitaliseret 261750 Rd. Recke 
fraraader at kjøbe »disse ufordelagtig beliggende Skov-
strækninger«. -- Canaliseringen til Aarhus finder han 
ugjørlig »formedelst den meget store Ulighed af de til 
Canalanlæget anvendelige store Vandmassers Høide, der 
paa en Distance af 2460o Alen e. Nivell. andrager 76 
Fod 101/2  Tomme«. Gudenaas Seilbargjørelse paa de 
ufarbare 41 / 4  Mile fra Bjerring Mølle til Silkeborg er-
klærer han derimod udførbar ved Steengjerders An-
bringelse i Aaens Sider, ved hvilke Strømmen faaer et 
snevrere Løb og kan henledes til de Steder, hvor Aaen  
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er dybest, og ved Opmuddring af c. '000 Favne. Ud-
giften anslaas til 25 å 30000 Rd. til Pramme, der stikke 
20 å 24" dybt og indtage c. io Favne Brænde og 100 
Tønder Korn. 

Ingerslev paatog sig derefter i Løbet af 3 Aar at 
udføre Seilbargjørelsen af Aaen til en Dybde af 3 Fod 

og en Bredde af 15 å 20 Alen; han skulde selv sørge 
for Aalegaardes o. d. Hindringers Borttagelse, indrette 
en Trækvei ved Siden af Aaen, og gik ogsaa ind paa 
»ikke at holde Vandet højere i Mølledammen ved Møllen 
end nærværende Omløb nu forefindes« *). 

Til Pramfartens Beskyttelse udgik derefter til Stift-
amtmanden i Aarhus et kongl. Reskript af 12 Juni 1807 

angaaende Expropriation af ovennævnte Trækvei mod 
Erstatning som for Jord til Landeveie ; Forbud mod 
Broer og Aalegaarde , der kunde hindre Passagen med 
Pramme , og Udvidelse af de Broer og Aalegaarde , der 
vare til Hinder derfor. — Vi ville senere faa at see, 
hvorledes denne endnu saa vigtige Vandvei blev for-
bedret og organiseret ved og efter Handelspladsens Til- 

blivelse. 

*) Det er bekj endt , hvorledes Bestemmelsen af denne gamle Vand-
stand senere i 1856 ff. gav Anledning til en Tvist, indtil vedkom-
mende Landvæsenscommission endelig fandt et Mærke i Silkeborg 
Ladebygnings nordøstre Hjørne, efter hvilket det nuværende Flod-
maal er sat. — De øvrige Mærker, en Brobjælke og en Bjælke i 

Vandmøllen, vare da forsvundne. 

2 
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1807-1840. 

Om Silkeborg er der fra denne Tid indtil de For-
anstaltninger udførtes, som vi her nærmest maa have for • 
Øie, ikke noget særligt at bemærke. Gaarden var som 
ovenfor bemærket af Regjeringen bortforpagtet til For-
skjellige ; det følger af sig selv, at saadant ikke kunde 
være til Gavn for Jorderne og Eiendommens Fremgang 
i det Hele; i de sidste Aar førend Jorderne henlagdes 
til Nybyggere og til Papirfabrikken , havde Forpagteren 
kun Contract paa i Aar ad Gangen, for at man kunde 
lade ham aftræde, naar det skulde være. Jorderne vare 
derfor ogsaa i en sørgelig Tilstand , da de afleveredes, 
vistnok den sletteste, hvori de nogensinde havde været. 
Paa enkelte Pletter var der endog Sandflugt. Uden 
Tilstedekomsten af Silkeborg Handelsplads og den Cul-
tur, som en By altid bringer tilveie omkring sig , var 
Forholdet neppe nogensinde blevet et andet, og den Af-
gift af 2 Mk. pr. Td. Land , som Forpagteren i den 
sidste Tid svarede , neppe bleven høiere. I en saadan 
Tid som den, hvorom her er Spørgsmaal, indtil Aaret 
1840 , kunde der ikke ventes nogen Forbedring af For-
hold , hvortil der krævedes Udlæg af Capital. — Ved 
denne Tidsperiode er det altsaa ikke Umagen værdt at 
opholde sig. At Kong Frederik den Sjette en enkelt 
Gang har besøgt Egnen erfarede Forf. deraf, at en Høi 
i Linaa Vesterskov, den forhenværende Universitetsskov, 
er opkaldt efter Kongen, og ved at see efter i Berlingske 
Tidende for Juni 1836, hvor der, dog kun kortelig, be- 
rettes, at Kongen d. 16 Juni d. A. Kl. 7 Morgen reiste 
fra Aarhus til Silkeborg, overnattede her, og reiste næste 
Dag til Randers, hvor han ankom Kl. 11/4  Middag. 

Omtrent paa denne Tid (1836) sees det, at den da-
værende kgl. Godsinspecteur J ustitsraa d Bind esbøll 
i Skanderborg , har havt Opmærksomheden henvendt 
paa Benyttelsen af den store Vandkraft og paa at faa 
Handelsforretning paa Stedet. Af Bindesbølls senere 
Indstilling (nedf.) fremgaar det, at den den 25 Januar 
1836 afdøde Fabrikeier Johannes Ivar Brun til 
Brunshaab og Søndermølle har havt Samtaler med 
Bindesbøll om at forpagte Vandkraften til Anlæg af en 
Klædefabrik, og at han ogsaa har havt Blik for, hvad 
Silkeborg kunde blive som Handelsplads. 

Silkeborgs Anlæggelse og Fremkomst. 

Da Christian den Ottende i December 1839 havde 
bestegen Thronen fik Tanken om Anlægget af en 
Handelsplads paa Silkeborg sin egentlige Betydning og 
Udførelse; de daarlige Tider maatte vel ogsaa forbyde 
at tænke derpaa tidligere. Et Foretagende som dette 
havde mange Vanskeligheder at overvinde i Fordomme, 
andre Kjøbstæders Tab af Opland, Udgifter til Veie osv. 
Exemplet fra vore andre Smaakjøbstæders Ringhed den-
gang skulde ikke opmuntre til at tage fat derpaa. 
Mange af Statens høieste Embedsmænd havde den Tro, 
at et saadant Anlæg kun vilde blive en Drivhusplante, 
frembragt ved Kunst, der ikke vilde faa Livskraft. Det 
kunde derfor ikke være Andet end at de Mænd , der 
skulde bringe Anlæget frem , havde mange og store 
Hindringer at overvinde, hvoriblandt Mangel af Penge 

2* 
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til de Foranstaltninger, der nødvendig burde og skulde 

udføres, ikke var den mindste. 
Den 31 Marts 1840, altsaa knap 4 Maaneder efterat 

Christian den Ottende havde bestegen Tronen, indgav 

Justitsraad Bindesbøll en Indstilling, der kjendelig bærer 

Præg af at være udgaaet fra en Samtale med Kongen, 
og som blev den egentlige Anledning til og Grundlaget 

for de Foranstaltninger, der senere bleve trufne. Ved 
Kongelig Resolution af 7 Februar 1840 var Silkeborg 

Gaard, Gods og Skove erklæret for en Domæne, og der-

ved altsaa betegnet, at Staten selv vilde beholde Ejen-

dommen til sin Disposition. Med dette som Udgangs-
punkt udtaler Bindesbøll ønskeligheden af en dermed i 
Haand gaaende Forandring i Principerne for Bestyrelses-

maaden, »navnlig at der ikke sees paa en øieblikkelig 
Udtælling eller Opoffrelse, naar denne i Tiden kan hæve 
Ejendommens Værd og gjøre den mere indbringende, 
idet man ogsaa bør tage Hensyn til, at denne Ejendom 
kan virke gavnligt for en videre Kreds af den fattige 
Egn«. Efter dernæst at have berørt, at Kongen havde 
ladet sig forstaa med, at han oftere vilde besøge Silke-
borg, hvilket nødvendiggjorde nogle Forandringer i Byg-
ningerne, Meublement o. a. m., anbefaler han, at Vand-
kraften afbenyttes paa en fordeelagtigere Maade end nu 

til at drive en Meelmølle , der kun har ringe Maling, 
og have et Aaleværk , der bortforpagtes for 400 Rd. 
aarlig, og udtaler sig herom saaledes : 

»Ikke et Sted i hele Landet egner sig saaledes til 
Fabrikanlæg , som just Silkeborg ; her er Vand, Flod-

bred saa fast, at man kan opføre Bygninger lige til 
Vandløbet; her er Bygningsmaterialier; her afgiver den 

seilbare Gudenaa et billigt og bekvemt Transportmiddel 
for de tilvirkede Fabrikater. Brændselsforbruget vil til-
tage og Skovene da blive mere indbringende , • ved Fabrik- 
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arbejdere vil Consumtionen af Landmandens Produkter 
tiltage, og mangen Bonde finde Afsætning for det, han 
ellers skulde søge 6 å 7 Mile bort for at sælge, de 
nærmeste Communer Arbeide for deres Fattige. < -
Endvidere : »jeg har talt med den driftige Fabrikant 
Bruun paa Brunshaab, og denne Mand ønsker saare 
gjerne at kunne benytte Silkeborg Vandværker til Fabrik-
anlæg, indseende , at dette Sted med Hensyn til den 
paatænkte Plan har saa mange Fordele, at disse i Tiden 

maa fremkalde en heel Fabrikby'<. 
Et andet Etablissement, fortsætter Indstillingen, som 

vilde bringe Fordeel ei alene for Statseiendommen, men 
ogsaa for en stor Strækning af denne fattige og lidet 
begunstigede Egn, især Hammerum Herred *) , er An-
bringelsen af Nybyggere, der gaves Tilladelse til Handel. 
Herom har Bruun yttret, at dersom han fik Tilladelse 
til at anlægge Fabrikken, vilde han ogsaa opføre Byg-
ninger og Pakhuse for Handlende, der af grove Varer 
til Landmandens Fornødenheder vilde kunne omsætte 
mere end alle de Handlende i Viborg By« **). 

I Indstillingen foreslaas dernæst, at der anlægges 
Bro over Langsø ; at der oprettes Brænderier, da Jorden 
ellers er vanskelig at forbedre, »ved Hvile ikke, efterdi 
ingen Græsskjold, kun Lyng kan danne sig«, hvorhos 
han ogsaa anbefaler Gudenaas Benyttelse til Engvanding. 

Fra Hammerum Herred indkom der senere indtrængende Andra-
gender om Anlæg af en Handelsplads paa Silkeborg. 

*4) Man sammenligne hermed, at i 1842-1843 brevvexledes der 
mellem de kongelige Collegier, om det var tjenligst at oprette en 
Kjøbstad ved Silkeborg, eller til Prøve kun et enkelt Han-
d el set abli s semen t, for hvilket sidste Alternativ Cancelliet den-
gang havde udtalt sig. — I en ypperligt skreven Erklæring, hvis 
Forfatter lever endnu, anbefalede Generaltoldkammeret Oprettelsen 
af en Handelsplads, hvilken Anskuelse heldigvis sejrede .  
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En Jernsmeltehytte efter Forchhammers Idee, yttrer han, 
maa kunne bringe store Fordele*), et Sluseværk tilveje-

bringe Pramfart fra Skanderborg til Randers; Træsko-

tilvirkningen, »hvori der haves saa stor øvelse her i Egnen, 

at en Arbejder gjør 10 å 15 Par om Dagen, og faar 

5 Sk. paa egen Kost for hvert Par, i 5 Mk. for en Snees, 
hvortil der medgaar for i Rdl. Træ« fremhæves; Tilvirkning 
af simplere Meubler efter Forslag af Kjøbmand Clasen i 

Hamborg anprises, »hvorved Gavningstræ vilde kunne 
naa sin virkelige Værdi« ; 20 Træskoarbeidere burde holdes 

ved Hovedgaarden, helst privat, dersom der kun var en 
Privatmand, der kunde disponere over den fornødne Ca-
pital hertil; Havebrug ved Hovedgaarden anbefales som 
tjenligt Exempel i den haveløse Egn. 

Som denne Indstilling vidner om et klart Blik og 
en stor Interesse for Sagen, saaledes fremgaar det ogsaa 
af den, at Forventningerne om, hvad der kunde bringes 
ud af Silkeborg som Handelsplads, kun hos Faa have 
været ret store. Men herved maa bemærkes, at Ind-
stillingen er forfattet i Aaret 1840, og at der da ikke 
kunde forudsees et saadant Opsving i alle Forhold, som 
det, der blev de følgende Decennier til Deel. Indstil-
lingen fortjener den største Anerkjendelse, hvor Spørgs-
maalet er om de Drivfjedre, der have bidraget til at 
føre Silkeborg frem til sin Tilblivelse. 

I samme Aar (1840) opholdt Kong Christian den 
Ottende og Dronning Caroline Amalie sig paa Hoved-
gaarden, og Kronprindsen sig paa Marieniund fra 27. Juli 

    

   

Aften til i. August. De kom hertil fra Viborg, hvor deres 
Ophold og Forlystelserne bleve afbrudte paa Grund af, 
at Kongen der fik Underretning om sin første Gemal-
indes Død. Som Bevis paa, hvor primitive Forholdene 
endnu vare, ogsaa paa Hovedgaarden, har jeg af Hr. 
Geheimeetatsraad Trap, der da ledsagede Kongen som 
ung Embedsmand i Cabinetssecretariatet, hvis Chef han 
nu er i saa mange Aar, erholdt Tilladelse til af hans 
da førte Dagbog eller Udtog af et Brev til en Ven at 
nedskrive følgende Linier: 

»Silkeborg var dengang en almindelig Herregaard, 
men kan Du begribe hvilken Sammenstuvning der fandt 
Sted. Kongen og Dronningen have 3 Værelser i Stue 
etagen til egen Benyttelse, desforuden er her et For-
gemak og et Spiseværelse i samme Etage; i Qvisten er 
her et stort Værelse med Brædder deelt i 2, i det ene 

et Par Adjudanter, i det andet 2 Hofdamer; i Spise-
kammeret boer Adler , i Karlekammeret de 2 Collegie- 

chefer og Feddersen; i Møllen nærved 	Secretærer; 

Kronprindsen er indqvarteret paa en lille Gaard nærved 
Silkeborg; Kammerfoureren i en Vogn, o. s. fr. . . . . . 
Under sit Ophold paa Himmelbjerget, hvor Kongen var 
omgiven af en talrig Menneskemængde fra en vid Om-
egn, og hvor Horsens Musik var, opfordrede Kongen 
Ejeren af Himmelbjerget, Peder Nielsen, til at indfinde 
sig paa Silkeborg, da Hs. Majestæt ønskede at bringe 
det derhen, at der paa Himmelbjerg til alle Tider 
kan være fri Adgang for Alle og Enhver. Kongen 

lovede at komme snart igjen«. 
I s. A. udgik der i Anledning af et Andragende fra 

Aarhus Communalbestyrelse om et Chausseeanlæg imellem 
Aarhus og Ringkjøbing og en Canal fra Silkeborg til 
Aarhus, d. i f. November et kongl. Reskript til Rente-

kammeret, saalydende : 

   

   

 

*) Dette har ikke senere bekræftet sig. Jorden er ikke jernholdig nok. 
Derimod indeholder den paa flere Steder saa store Quantiteter Okker, 
at Dhrr. Ingenieurcapitain Sommerfeldt, Cand. pharm. Schøller og 
Intendant Rahbek i 1879 have (see Kortet over Silkeborg Land-
district) anlagt en Okkerfabrik, den eneste i Norden, den der maa 
ønskes Lykke og Fremgang. 
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»Da ethvert Middel til at lette den indre Communi-

cation fortjener Opmærksomhed, og vi desuden ved vor 

Nærværelse paa Silkeborg med Hensyn til Fabrikanlæg 

sammesteds, og et Andragende fra Sophiendal om Flod e-

maal ved. Silkeborg Mølle, have overtydet os om, at et 

Nivellement fra Gammelgaard Sø gjennem Venge m. fl. 
Søer bør skee, og i Forbindelse hermed Strækningen fra 
Gammelgaard Sø til Braband Sø og Aarhus undersøges, 

hvorhos en paalidelig Beregning over Vandkraften ved 
Silkeborg bør forfattes, ville vi have vort Rentekammer 

paalagt at afgive Betænkning herover«. 
I de paafølgende Aar brevvexledes der nu deels om 

Fabrikanlæget , deels om Handelsetablissementet. Det 
følger af sig selv, at disse to Anlæg ikke kunde gaa 
Haand i Haand; en Fabrik opføres paa Maaneder, naar 
Vandkraften er erhvervet, medens Næringsdrivende kun 
successivt og langsomt, Een for Een, indfinde sig. 
Efterat Rentekammeret ved allerhøieste Resolution af 16. 
Februar 1844 var blevet bemyndiget til at slutte Over- 
eenskomst med Brødrene C. og M. Drewsen om Vand- 
kraftens Benyttelse og om Grund til Anlæg af en Papir-
fabrik, reiste Fabrikken sig hurtig, medens Nærings_ 
forholdenes Ordning og Ikrafttræden krævede en meget 

længere Tid. Det er de sidste, hvormed vi her for-
nemmelig have at beskæftige os. — Men inden det skeer, 
vil det dog være i sin Orden nu at nævne Noget om 
det efter vore Forhold store Anlæg af Silkeborg Papir-
fabrik, og om de primitive Forhold, som dengang vare 
der og i Omegnen. Dette troer Forf. ikke at kunne 
gjøre bedre end ved at benytte den i Forordene nævnte 
velvillige Tilladelse af Hr. Conferentsraad Drewsen til 
at citere hans Dagbøger, som herom indeholde Følgende: 
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Den 17. Juni 185o. 

Denne Dag brugte jeg til at finde mig lidt tilrette 
i de storartede Omgivelser, hvori jeg befandt mig. 

Jeg har tre Gange tidligere været paa Silkeborg, 
først i Sommeren 1835, da jeg med min Svigerfader, 
Conferentsraad Collin, der som Rentekammer-Deputeret 
bereiste de kongelige Godser, fulgt af Godsinspecteuren, 
Justitsraad Bindesbøll, gjennemfoer Jylland fra Snoghei 
til Skagen og derfra over Silkeborg tilbage til Edelsborg 
ved Skanderborg, hvilket Sted Bindesbøll eiede. Jeg er 
endnu i Besiddelse af de korte Optegnelser, jeg gjorde 
over det Mærkelige jeg saae hver Dag, og jeg finder 
for Silkeborgs Vedkommende følgende antegnet: at An-

komsten dertil var d. 2. Juli, Aften Kl. 12; og at den 
3die reiste vi derfra over Aasen, Himmelbjerget; det der 
har gjort meest Indtryk paa mig, findes ordret saaledes: 

»3 Udsigter. Aalekiste. Usle Jorder. 6000 
Tdr. Land Skov. Forvalter K. med Messingparyk. 
Forpagter A. Ahornet i Haven. Skovrider Harm-
sens to gule Heste. Den store Birk. Skovbrand. 

Kulminer. « 
og om Reisen over Aasen og Himmelbjerget findes dette: 

»2 Bjergformationer. Kroen i Rye. Smukke 
Lyngbakker forneden. øerne i Gudenaa. Hede-
brand under en Ungskov.« 

Man seer heraf, hvor flygtigt det Bekjendtskab var, 
jeg paa denne Iilreise kunde gjøre med det mærkværdige 
Silkeborg. Men eet Indtryk erindrer jeg endnu, som 
jeg først havde faaet det igaar ; det var Synet af den 
vældige Vandkraft, der udtømte sig gjennem den oven-
nævnte Aalekiste, og som fra Arilds Tid ikke havde 
fundet anden Benyttelse, end den, den da havde, nemlig 
at drive en ussel Meelmelle, og at levere endeel Aal, 
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som fangedes i Aalekisten, medens Vandet løb igjennem 
denne, hvilke Aal forresten ere berømte over hele Landet. 

Da jeg stod paa Broen og saae hin mægtige, men 
i saa mange Aarhundreder spildte Vandkraft, fyldtes jeg 
med Smerte over, at ingen af mine Landsmænd endnu 
havde kunnet finde paa at benytte denne ypperlige 
Fabrikkraft; og den har senere i mange Aar beskjæftiget 
mine Tanker, idet det hørte til mine ledige Øjeblikkes 
kjæreste Luftcasteller at tænke mig som Eier over Silke-
borg, hvorledes jeg der vilde bygge Fabrikker, anvende 
Skovene, frugtbargjøre de golde Marker. Jeg tænkte 
dengang mindst paa, at jeg ved næste Gang at besøge 
dette Sted, kun 9 Aar senere, der skulde finde en herlig 
Papirfabrik, bygget af mine Brodersønner, en Fabrik, 
der langt overganer mit kjære Strandmøllen, vor Families 
gamle Arne i Danmark. 

Næste Gang jeg besøgte Silkeborg, var i Efteraaret 
1844 i Forening med Aron David, som var gift med 
min nu afdøde Broderdatter Henriette Drewsen. Vi op-
holdt os da flere Dage hos Michael  Drewse n, som 
just havde reist de imponerende Bygninger til den første 
Papirfabrik, hvorpaa han begyndte i Mai Maaned samme 
Aar ; og han udskibede netop Maskineriet dertil, medens 
vi vare hos ham; i September s. A. vare Bygningerne 
færdige. Alt var dengang i sin raa Begyndelse; fra 
Aaen, hvor Prammene lagde til, og op til Fabrikbygningen, 
hvor Maskineriet skulde anbringes, var et Uføre; saa at 
der maatte lægges Brædder og Sligt over, for at Vognene 
ikke skulde kjøre fast; Veien forbi Fabrikkerne var lige-
ledes et Uføre, og en Vogn, forspændt med 2 Oxer, 
førte Gruus og Muurbrokker fra Teglværket paa den, 
• for at gjøre den fremkommelig. Af Bygninger vare 
dengaug opførte den første Papirfabrik; (nu den nærmeste 
mod det nye Vaaningshuus, og paa hvilken findes en 

Steen med indhuggen Skrift, at den er opført af Brødrene 
C. og M. Drewsen 1844)*); Fabrikmesterens Vaanings-
huus, sydvest for hin Fabrik; i dette boede dengang den 
første Fabrikmester, Islænderen Thor d ur Daniels en, der 
som ungt Menneske blev af Landhuusholdningsselskabet 
anbragt hos min Broder , Kammerraad Drewsen paa 
Strandmøllen for at lære Agerdyrkning, som man vilde 
udbrede paa Island, men han blev i det Sted Papirmager, 
og var i min Broders og senere hans Sønners Brød ind-
til Vinteren 1849--5o, da han tog fra Silkeborg, fordi 
han ikke vilde staae under den franske Fabrikdirecteur 
Planche, der i 1849 var bleven ansat paa Silkeborg; og 
derefter blev han (T. Danielsen) i 185o Mester paa 
Papirfabrikken Klippan i Skaane. Dette gav Anledning 
til, at min Søn Valdemar, som studerede paa den 
polytekniske Læreanstalt i Kjøbenhavn, af Michael 
Drewsen, der altid havde holdt af ham som sin egen 
Søn, fik det Tilbud at komme til Silkeborg for under 
den udmærket dygtige Papirmager Planche at oplæres 
til Mester paa Fabrikkerne, hvilket han modtog, og af-
reiste i Decbr. 1849 til Silkeborg, hvor han senere har 
været. Endvidere logerede dengang i det nævnte Huus 
Michael Drewsen, Aron David og jeg. Endvidere var 
der bygget: Smedien, som er den Bygning, der omtrent 
øst for Hovedbygningen skjærer ind i dennes Have, 
men som nu skal gjøres til Stald, i hvilken Anledning 
en ny Smedie just i denne Tid bygges sydvest for 
Fabrikmesterens Huus nede ved den udgravede Strøm,  

der fører Vandløbene til Fabrikerne. Af ældre By g-
ni n ge r fandtes kun Meelmøllen, og Teglovnen 

*) Efter Branden af den ene Fabrik 1864 er C. Drewsens Navn bleven 

udeladt her. 	 Udg. Anm. 



28 

tilligemed de dertil hørende lyngtækte Skure til at tørre 
Stenene i. 

Den nye Hovedbygning er rimeligviis den smuk-
keste moderne Bygning i Jylland, og Modsætningen af 
denne Bygning med dens yndige og frodige Have og 
Teglværket faa Skridt derfra i sin ægte jydske Hede-

Stiil er slaaende. Det vil snart forsvinde, Ordren til at 
nedrive det nærmeste Lyngskuur er allerede given og 
kun af Mangel paa Tid ikke udført endnu, og der tales 
om, at Teglværket skal rykkes længere ind paa Marken. 
M. nedrev den gamle Teglovn, der laa hvor nu Hoved-
bygningen findes og byggede den nærværende langt større. 
Der var dengang ofte Tale om, paa hvilket Sted Hoved-
bygningen , eller rettere Eierens Vaaningshuus skulde 
opføres , og jeg gjennemvandrede ofte Strækningerne 
omkring Fabrikken for at finde det meest passende 
Terrain dertil. Der var meest Tale om at bygge det 
paa de høie Bakker ovenover Fabrikken, fra hvilke der 
haves en udmærket Udsigt over Gudenaa, der kaldet 
Langensøe, over til Osnæsodde og over den Mark, der 
er bestemt til at bygge en By paa. Jeg udtalte mig 
paa det stærkeste for Klosterhaven 3 : den gamle Slots-
have, som laa nordvest for Fabrikken, langs med Guden-
aaen, og hvor man kunde trække Haven saa langt ind 
mod Heden i Nord som man vilde. Vel laa denne Have 
ganske i et Uføre, og var meget sumpig nede mod Aaen, 
netop der hvor Ruinerne af det gamle Kloster D : Slot 
endnu findes, bestaaende af en af Græs overgroet Banke 
af Muur og Kalkbrokker. Men Fordelene af at vælge 
denne Plads vare øiensynlige ; thi en stor Deel deraf 
havde tidligere været Munkenes Have, saa at den maatte 
indeholde frugtbar Jord, og af denne Have var endnn 
en Mængde tildeels mægtige Træer levnede, der strax 
gave baade Pryd og Læ ; saaledes 3 vældige Lindetræer, 



6arrilesure 
srseltlertraw. ~oYå mc 

asseibuske/ 

Silkeborg Sloishaoe 

6/---W"--2-
1111;Eik ~dut varved Papilabrilckens 

Opibirlse i 1841 ff)  
!lier et Rid fr./Gad/sir Back. 

aupal& E/klirrer 

Lang 

6anz,~1- 
45 

••••• 	:27 brol 

Cammel fiylpyrrA-
mts-i/Z9r-~ 

ct 



29 

2 mægtige canadiske Popler ved Siden af hinamk 
uden en Række ved Aaen, en Mængde Pilt 
Elle- og andre vilde Træer, og endelig et stort Art', 
Æble- og Pæretræer, ■ — efter en Optælling je; n'; bl. 
gjort, er der 18 Æble- og 7 Pæretræer, samt  in 
træer --); her fandtes ogsaa det bedste 1,4-e, baadc f 
Huus og Have, der kunde faaes nær Fabrikken, 

endelig var det en bekjendt Sag, at Munkene 	f 

stode at vælge det bedste Sted i Egnen til dere'. K .,  
og Klosterhave. 

Dette Sted blev ogsaa valgt, da NIn-iiael 
1848 opførte Vaaningshuset og anlagde Haven, o ;  

af den nævnte Hede er indtaget til denne, det -71ta'. 

sumpige Sted er udgravet til en lille Kanal, der be.tan,!..:  

bredere skjærer ind i Haven, og den opkastede Jord bar 

gjort den omliggende Strækning tør; de nævnte 1.(:\ 111:4:er 

af Klosterruinen ere forbievne staaende .om de vare 
derop til er anlagt en Stendysse. 	Uveralt ►  Grunden 

fandtes ved Gravningen deels hele røde Muur.tecn a I-

overordentlig Størrelse, hvoraf nogle vare bevarede, dee s 

Brokker af dem ug Kalken; ligesaa fandtes ►  Ruinen en 

stor tilhuggen aflang, men endeel beskaol,,zet Sandstevii, 

i hvis ene Ende er udhugget en Fugl, den ligger endri: 

ved Siden af i en af Gangene, da det endnu ikke er 

bestemt, hvor den skal anbringes; der -,sari at hai,e 

været Muure i forskjellige Strækninger ►  Haven, 	en 

deel af Klosterets Grundsteen bleve anvendte til 'amme 
Brug i den 1847 opførte Papirfabrik•i; men Iittn.*ten 

fandtes intet Mærkeligt, en stor Mængde Urs Gruu,, 

god Jord blev kjørt ind paa denne Have, ,bons nu t 4: 

llardr M, thr~a bart gane lattrarbbe kbt 	 ,„4", 

ban ~pst bar. ~brudt dam baittl; akaa ramartraibilta IiLbehrt 

Gailiiiølhalrlt Og da al das travirraida ~arm tabralaptia littahar 

af dat gamle Slut, al krabat bire thavanmat Mat habir* mbrat re4~ki 
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sin Yndighed ligger udstrakt for mig, og som mine eine 

hvert øjeblik falde paa, medens jeg skriver dette. Græs-

plænen staaer i det saftigste Grønt, de nyplantede Frugt-

træer, Ziirbuske etc. voxe frodigt og den leverer allerede 

en Mængde smukke Blomster. Naar jeg seer paa det 
elegante Værelse, hvori jeg sidder, og paa den frisk-

grønne Havestrækning, der breder sig ud udenfor dets 
Vindue, maa jeg troe, at jeg er i en af Sjællands frugt-

bareste Egne, men naar mine øjne saa spadsere ud over 
Gudenaa, og jeg der seer de nøgne, sorte, lyngbegroede 
Bakker *), hvis Eensformighed kun afbrydes af enkelte for-

blæste Træer, daarlige Huse, gule eller hvide Sandbrinker, 
eller røde Striber, hvor den vilde Syreplante har over-
groet tidligere pløiede Strækninger, eller naar jeg kaster 
einene gjennem Hjørnevinduet mod Vejen til Aarhuus 
og der seer Teglværkets sorte Lyngtage, gaaer det op 
for mig, at jeg er midt i Jyllands erk. 

Da de første Bygninger her bleve opførte af Michael 
Dr., tænkte man saalidt paa at lægge Vaaningshuset, 
hvor det nu staaer, at den førnævnte Smedie skjærer et 
langt Stykke ind i den nu anlagte Have og ligger alt 
for nær ved Vaaningshuset. 

Den tredie Gang, jeg besøgte Silkeborg, var et Par 
Aar senere, da Papirhandler Wanscher og jeg foer 
gjennem Jylland fra Aarhuus og til Snoghøj for at faae 
Støvet blæst af o s, men vort Ophold paa Silkeborg 
varede knap en halv Dag, saa at der saa godt som ikke 
var Leilighed til at see Noget. 

Den 18de Juni 185o begyndte jeg min Brøndcuur, 
og spadserede om Morgenen til Naa-Ege, om Aftenen 
til Dronningestolen. 

*) Dersom Conferentsraad Drewsen vilde gjøre Egnen den Glæde at 

komme hertil nu, vilde han finde disse Bakker — til Beklagelse 
for komantiken — tildeels opdyrkede. 

Samme Dag (18. Juni 1850) var der Marked i Byen 

Silkeborg. — Naar jeg seer denne By, kommer jeg 
altid til at tænke paa Nordamerica, hvor nye Byer voxe 
op som Paddehatte midt i ørkenen; ja det hele Fabrik-
anlæg her, med Alt, hvad dertil hører, har det samme 
amerikanske Anstrøg, kun med den Forskjel, at alt her 
anlægges, og isærdeleshed bygges saa solidt som muligt, 
for at vare i Aarhundreder, og ikke som i America 
tømres sammen af Træ, taliter qualiter, for efter nogen 
Tids Forløb at gjøre Plads for nyt og bedre. -- Da jeg 
sidste Gang var her, var Byen endnu ikke til; men kun 
en bar, sandet Mark ; nu ere der 25 til 3o Huse (foruden 
Udhuse), der alle ere grundmurede, og see solide ud; 
og der bygges rask nye. Byen har alt Hovedgade, som 
er en Deel af den nye Chausee, der gaaer vestpaa, og 
nu er næsten færdig til Ikast; men ogsaa en Tværgade*), 
der allerede har flere Huse, og en Gade er udgraven 
gjennem Bakken ned til Aaen; den nye Tværgade fyldes 
denne Tid op med paakjørt Gruus; i Byen boe allerede 
mange Slags Haandværkere og andre Næringsdrivende, 
man seer deres Skilte og udstilte Varer. Ved Markedet 
vrimlede det af Mennesker; allerede fra den tidligste 
Morgen færdedes den ene Vogn efter den anden, samt 
Gaaende og Ridende forbi Silkeborg Fabrik"); Færgen 
over Gudenaa gik bestandig frem og tilbage. Træng- 
selen paa Torvet mellem de to Rader Lærredsboder, de 
Handlende havde opslaaet, var næsten hele Dagen be-
tydelig, og de gjorde vist god Handel, hvilket jeg med 
Vished kan sige om Skrædermester J. fra Kjøbenhavn, 
der dog var for fornem til at være i en Lærredsbod, 

*) Dette kan dog ikke være den nuværende saakaldte »Tværgade,, . 
**) Aarhus Landevej, det vil sige en eetsporet Hedevei, gik dengang 

igjennem Fabrikken. 	 Forf. Anm. 
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hvorimod han havde leiet et Værelse i et Hus paa 

Torvet og der udenpaa havde sit mægtigt store Skildt. 
Han fortalte mig nemlig selv næste Dag, at han der 

havde solgt bedre end paa Aalborg Marked, og han 

kom for at raadføre sig med mig, om han ikke gjorde 
klogt i at nedsætte sig i Byen Silkeborg som Skræder-

mester, hvilket han besluttede sig til, og i den Anledning 
henvendte sig til kgl. Inspecteur Bindesbøll her*). - 

Heller ikke manglede der Forlystelsessteder paa Markedet, 
thi paa Torvet var en fuldstændig Caroussel, ikke synder-
lig mindre end den paa Jægersborg Dyrehavsbakke, den 
stod ikke stille den hele Dag ; og en Lyst var det at 
see, hvorledes Rytterne stak efter Ring, og moersomt 
hvorledes Hedens Sand kastedes op af de Karles og 
Drenges Hæle , som trak Caroussellen. 	Foruden de 
mange forskjellige Slags Varer, der falbødes i det ikke 
ringe Antal Lærredsboder, vare ogsaa en Mængde hjemme-
gjorte Tøjer **) til Salg, videre Jydepotter, Leertøi, endeel 
Landboproducter paa Vogne, ogsaa andre Producter, 
som et heelt Læs tørrede Fisk, og endelig var der et 
betydeligt Heste- og Quæg-Marked. 

Paa Markedet vare to Soldater; den ene havde 
mistet den ene Arm, den anden begge. Det er den 
sidste, til hvem de betydelige Indsamlinger af Penge ere 
gjorte, hvorved navnlig min Broder Kammerraad Drewsen 

har været virksom, men desværre ; den Ørkesløshed, 
hvori han nu lever, og de mange Penge, han nu har 
faaet, har gjort, at han, som der sagdes mig, tilbringer 
megen Tid paa Kroen med at drikke og føre det store 

Ord. Han er en stor stærk Karl med et godmodigt 
Ansigt. 

Michael Drewsen og hans Kone Amalie, født Kummel, 
som stedse kaldes Malle, (ovenfor Osnæsodde, som ligger 
paa venste Side af Gudenaa, og hvorfra er den herligste 
Udsigt til hele Anlæget ved Silkeborg, har Skovrider 
Nyholm ladet sætte en Bænk til hende, da det var en 
af hendes Yndlingspladse, hvorfor den senere kaldes Fru 
Malles Bænk) har i disse Dage fortalt mig adskilligt om 
de Trængsler, de havde at gjennemgaa i Aaret 1844, 
da Michael, ledsaget af Kone og Børn, var draget ind i 
den Ørken, Silkeborg dengang var, for at begynde Fa-
brikkens Anlæg; og herved træde de Nordamerikanske 
Forhold atter frem. — De maatte opslaae deres Bolig 
paa den gamle Hovedbygning, kaldet Slottet, som eies 
af Staten ; men den var i den Grad forfalden, at Sæd, 
Gruus og Snavs faldt ned til dem fra Lofterne, hvorfor 
de maatte klistre Papir over Revnerne, men disse vare 
saa brede, at dette Papir i stærk Blæst klapprede og 
gjorde alskens Musik, og da En af deres Venner, Phi-
lipsen, (som var ansat ved Kongens Bibliothek og nu 
er død) engang besøgte dem, og M. kom ind til ham, 
før han var opstaaet, laae han i Sengen med Paraply 
stillet over Maven, for at afværge den neddryppende 
Regn. En Kakkelovn maatte de indrette til Bagerovn, 
og deri bage deres Hvedebrød, men i de første 14 Dage 
maatte Malle nøies med det Hvedebrød, hun havde ind-
kjøbt i Nyborg paa Reisen til Silkeborg. At faa noget 
til Huset indkjøbt og anskaffet, var forbundet med 
største Vanskelighed, da det maatte hentes i de fjernt-
liggende Kjøbstæder, og da de navnlig fik de til Byg-
ningen nødvendige Materialier over Randers, hvortil det 
kom tilsøes, maatte der, naar der f. Ex. manglede en 
Kasse Søm, gaae en Vogn de 7 Miil til Randers efter 

3 

*) Søn af ovenfor nævnte Justitsraad B. Sønnen døde i 1866. 
**) Dengang var Bindeegnen østligere end nu ; i 1844 var der af Re-

gjeringen oprettet en Halle til Stempling af strikkede Uldvarer, efter 
Forslag af Etatsraad Herredsfoged H o 1 m, for Lysgaard-Hads Herred. 
Nu er Bindeegnen Hammerum Herred. 	 Forf. Anm. 
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dem, saa at der maatte kjøres rq. Miil for saa ringe, men 

dog uundværlig en Gjenstand. Michael gik her alene 

mellem 80 Arbejdere bestaaende af nogle og tyve Muur-

og Tømrersvende, Resten Haandlangere ; og han havde 

ikke megen Hjælp til at forestaae Arbejdet eller til at 
anvise Folkene, der skulle opføre saa stor og vigtig en 
Bygning, som Fabrikken, hvilket han maatte gjøre selv, 
og derfor stadigt maale, og passe paa Alt. Han havde 
ingen anden Hjælp, end den han kunde finde hos sig 
selv ; thi hans Folk fra Strandmøllen skulde først komme, 
naar Maskineriet var ankommet fra England. — De 

mange fremmede Folk, hvormed han saaledes arbeidede 
midt i en Ørk, benyttede sig ogsaa af disse Forhold, 
idet de bestandig forlangte Tillæg, og dette tilsidst 
truende, saaledes kom engang 50 af dem til ham med 
Forlangende om højere Løn og Trudsel at forlade Ar-
bejdet, hvis de ikke fik det. Han imødegik dem med 

sin sædvanlige Djærvhed, idet han betydede dem, at de 
kunde reise ad Helvede til, og at han næste Dag Kl. 6 
selv vilde indfinde sig, hvor de arbejdede, og den, der 
saa manglede, vilde han jage bort. Denne Bestemthed 
frugtede, de vare ved den fastsatte Tid alle paa Arbejdet 
med Undtagelse af nogle faa. Engang fik han det 
Budskab, at de vare fulde og sloges med Knive, han 

gik strax, til Rædsel for hans Kone, midt ind iblandt 
dem, og stillede Striden; En var stukken i Ansigtet med 
en Kniv, hvilket var gjort i Fuldskab. I lang Tid kunde 

alle disse Folk ingen varm Mad faa, fordi der intetsteds 
var at koge den, og da de klagede derover, forestillede 
han dem, at det afhang af den Hurtighed, hvormed de 
gjorde Marketenderiet istand , og da de begreb dette 
og endelig bleve færdige dermed, var der en mærkelig 
Scene paa Silkeborg, da de første Gang fik varm Mad. 

I den store Sal i Hovedbygningen indrettede de sig 
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nemlig, som de kunde bedst; nogle sad paa omvendte 
Kurve, andre paa Tønder, de øvrige paa mangehaande 
forskjellige Maader, naar dertil kom, at Maden laa hulter 
til bulter omkring paa Gulvet, afgav det hele et ligesaa 
grotesk som malerisk Skue. 

Da Pintsen kom, forlangte en Deel af Svendene at 
maatte tilbringe den i Kjøbenhavn, da de dog ikke kunde 
arbejde af Mangel paa Bomme, som ikke vare ankomne; 
men M. forbød dem at reise*), idet han lovede dem 
strax at skaffe dem det fornødne. I denne Nød greb 
han til i en Fart at lade endeel Træer omkring Silke-
borg fælde for deraf at gjøre Bomme**). — Og under 
disse Forhold havde han stadig til Udgifternes Bestridelse 
henved io,000 Rdl. i rede Penge paa Silkeborg, hvilke 
han ikke kunde forvare andetsteds end i sit Sovekammer. 
Naar han saa, efter at Arbejdernes Dagværk var endt, 
kom hjem , træt og mødig, havde han det for ham be-
sværligste og ubehageligste Arbejde tilbage, det var at 
gjennemgaae Regnskaber, Overslag, og holde Regnskab 
over alle de mange Penge han gav ud. Men han havde 
den Lykke, og den paaskjønnede han dengang i fuldt 
Maal, at hans Kone med Børnene var fulgt med ham, 
og trofast deelte hans Savn og Besværligheder, idet hun 
derfor havde forladt det yndige Strandmøllen, hvor hun 
boede omgiven af alle de Bekvemmeligheder og Nydelser, 
Velstand kan skaffe, det Sted, hun altid har elsket højest 
af alle ; hos hende fandt han Trøst i sine Sorger, Kraft 
og Mod til at fortsætte sit store og besværlige Værk. 
Og dette blev, uagtet alle Vanskeligheder, fremmet med 
saadan Kraft og Dygtighed, at den store solide Bygning 

*) Vistnok af Frygt for at de skulde blive borte. 	Udg. Anni. 
**) Udg. skylder dog Forstvæsenet her at bemærke , at man altid med 

stor Redebonhed i saadanne Nødstilfælde har kunnet faa Træer. 
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til det først indrettede Papirværk blev paabegyndt den 
1. Mai 1844 og stod allerede færdig sidst i Septbr. 
samme Aar; da det i England bestilte . Maskineri ikke 
var kommet fulgte han sin Familie til Strandmøllen og 
blev der i October Maaned. I November ankom Ma-
skineriet, og han rejste nu over til Silkeborg for at stille 
dette op, paa hvilken Tid det var, at Aron David og 
jeg ogsaa kom derover for at see det nye stolte Anlæg; 
inden Aaret var omme var det vidtløftige Maskineri op-
stillet , og fra 1. Januar 1845 var Papirfabrikationen i 
Gang. 

En anden Slags Vanskelighed foraarsagede Laugs-
væsenet ; besynderligt nok midt inde i Jyllands Hede. 
Marketenderen, som var medtagen fra Strandmøllen, 
maatte bage for Haandværksfolkene, da den nærmeste 
Bager i Them var for langt borte, og hans Brød tilmed 
slet. Men det vilde han ikke finde sig i, og indklagede 
Marketenderen for Retten , af hvilken denne blev mulk-
teret for uberettiget Næringsbrug. Marketenderen kom 
til Michael og spurgte, hvad han skulde gjøre; bag væk, 
jeg betaler Mulkten, var Svaret han fik. Saaledes gik 
det flere Gange og Marketenderen fik stedse samme 
Svar ; men tilsidst blev det dog for galt, thi aldrig saa-
snart var Mulkten idømt, før en ny Stævning blev for-
kyndt Marketenderen , og da denne engang kom til M .  

og sagde: nu er jeg igjen stævnet, løb Galden over ; 
han lod spænde for,. tog til Kjøbenhavn, gik til Kong 
Christian d. 8de, som stedse havde viist hans Anlæg paa 
Silkeborg megen Velvillie og Interesse , sagde ham, at 
hvis han ønskede dette Anlæg fremmet, maatte han og-
saa sørge for , at M. kunde skaffe sine Arbeidere Brød. 
Kongen bad ham stole paa sig, og forinden M. kom 
tilbage til Silkeborg , var der tilstillet Amtmanden en 

Bevilling for Fabrikkens Marketender til at bage og 
sælge Brød til dens Arbeidere*). - 

Om Aftenen paa den nævnte Dag (18de Juni 1850) 

spadserede jeg til Dronningestolen ; det rette Navn paa 

Bakkerne, der ligge ovenover Fabrikken, og videre gaa 

ind i Skoven, er »Frydensberg« **). Ved saaledes at 
færdes i Silkeborgs Omegn forbauses man ved at see, 

hvor magre og golde saagodtsom alle Jorderne ere ; kun 

paa enkelte indskrænkede Steder vise de Tegn til Frugt-

barhed, saasom Skraaningen af Frydensberg Bakker ned 

mod Aaen, men forøvrigt kunne de ikke sees at bestaae 

af andet end Sand , Gruus og Steen. Naar de have 

været dyrkede og ligge i Hvile, seer man knapt et 

ordentlig Græsstraa paa dem, men lutter Planter, der 

voxe paa ufrugtbar Grund, og naar de ligge i længere 

Tid, begynder Lyngen strax at springe. I denne Tid 

ere mange af dem i Afstand ganske røde, fordi den 
vilde Syre, almindelig kaldet Rødknæ, som har be-

mægtiget sig dem, staaer i Flor. Godsinspekteur Bindes-

bøll meddeelte mig, at Silkeborgs Jorders Taxt er 1-2 
til 3 , og at den bedste (Sjællands-Ager kaldet), som 

nu høre til Byens Marker staaer i 8. 

Den 22. Juni 1850. 

Min Morgentuur var paa den gamle, nu forg-roede 

Sti langs Aaens Bredder, ad Naa-Ege til, hvilken jeg 
finder at være den smukkeste i Fabrikkens nærmeste 

*) Denne Bevilling kunde dog vist være erhvervet paa en nemmere 
Maacle, ved en Reise til Skanderborg, hos eller igjennem Amt-
manden, Lindholm, som følte Interesse for Silkeborgs Anlæg. 

Udg. Anm. 
**) Lige over Fabrikken og Byen i øst. Conferentsraad Drewsen har 

bevaret et Sagn, at d e r her skal have staaet et Taarn, saa heit at 
man kunde see det fra -Vesterhavet. 	 Udg. Anm. 
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Omkreds*); jeg har i flere Dage ved at borttage Grene 
og Lyng søgt at gjøre den farbar, og kunde i For-
middag føre Fru Wiehe (Skuespiller Michael W.s Kone) 

og Hr. Høedt ad den. Om Eftermiddagen til .Naa-Ege ; 

de mange Øer, der findes i Aaen ved Skovløberboligen 

tyde paa, at dens høire Bred tidligere har gaaet saa langt 
ud, at disse øer, paa hver af hvilke der voxer et gam-

melt Elletræ, have udgjort dens Grændse ; Træerne have 
havt for stærke Rødder nede i Bunden, til at den Vand-

flod, der har borttaget det øvrige, kunde rive disse 
Træer med sig. 

Her gjøres Papir paa Silkeborg daglig for Tusinde 
Rigsdaler, og her brændes i denne Tid daglig 12 til 
13000 Tørv, foruden Steenkul, ifølge Michaels Yttringer. « 

Vi vende nu tilbage til Byanlægget. 

Under 29. Juni 1844 indgav Rentekammeret sin Fore-
stilling til Kongen om Anlægget af en Handelsplads. 
Som Motiver til det nævnes : 

»den velgjørende Indflydelse et saadant Anlæg kan 
antages at ville have for det vidtstrakte og fra andre 
Kjøbstæder fjernede Landdistrikt ; 

Egnens Rigdom paa Vandkraft og Skov; 
Beliggenheden, hvor to betydelige Handelsveie ville 

komme til at krydse hinanden ; 
og anføres der herefter : 

*) Denne Sti anbefalede Conferentsraad Drewsen den sidste Gang han 
besøgte Silkeborg (1856 ?) til særdeles Paaagtning. »Aastien«, som 
den kaldes, er paa Foranledning af Hr. Fabrikeier Strøyberg i 1872 
udvidet og forbedret af Forstvæsenet. 
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»at den Anskuelse man allerede tidligere nærede 
om et saadant Anlægs Gavnlighed og Hensigtsmæssighed 
er blevet end mere bestyrket ved de Undersøgelser saa- 
vel af Lokaliteterne ved Silkeborg som af Omegnens For-
hold i det Hele, der have fundet Sted i Anledning af 
Fabrikanlægget , idet de kyndige Mænd, til hvem dette 
Hverv overdroges , have været enige i at anbefale An-
læggelsen af en Handelsplads ved Silkeborg som sær-
deles hensigtsmæssig; 

»at ligesom ovennævnte Betragtninger nu gjøre sig 
endnu mere gjældende, da der er Udsigt til snart at see 
et betydeligt industrielt Anlæg istandbragt paa Silke-
borg, idet et saadant, ved at samle en Mængde Ar-
beidere paa Stedet , og ved til samme at henlede de til 
disses Fornødenheders Tilfredsstillelse nødvendige Ele-
menter, vil blive et væsentligt Støttepunkt for en til-
kommende Handelsplads, saaledes vil ogsaa den heldige 
Virkning, man af et Fabrikanlæg i og for sig tør vente 
til et forøget Liv og en forøget Produktion i den hele 
Omegn, først erholde den fulde Betydning, naar Regje-
ringen søger at ordne de Forhold, der heraf maatte ud-
vikle sig, og, ved at fremkalde Handels- og Haandværks-
etablissementer forskaffe Fornødenhederne en let og sikker 
Tilfredsstillelse, og at den heldige Fremgang, man maa 
ønske det industrielle Foretagende, saaledes formeentlig 
staaer i en ikke ringe Grad i Forbindelse med det her 
omhandlede Anlæg af en Handelsplads«. 

Efterat Rentekammeret dernæst har bemærket, hvor-
ledes alt er indrettet -paa, at de med Brødrene Drewsen 

trufne Dispositioner ikke træde hindrende iveien for 
Handelspladsen, t. Ex. den at de skulle afgive Jord baade 
til Byggegrund for Nybyggere og til et lille Avlsbrug 
og Kreaturhold, imod et Afslag i deres Forpagtnings-
afgift af 32 Sk. pr. Td. Land hedder det : 
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»I Henseende til Spørgsmaalet om hvilken Frem-
gangsmaade der bør følges, har der været Dissents om 

man enten til en Prøve skulde meddele enkelte Handlende 

særlige Bevillinger eller strax give de Handlende og 
Haandværkerne samme Ret som i de Kjøbstæder hvor 

ingen Laug findes med passende Lettelse i Byrder for en 

Tid,« og der yttres, at Generaltoldkammeret har er-
klæret sig for det sidste Alternativ, fordi 
Forholdene da strax lade sig ordne efter en 
almindelig omfattende Plan uden at den ene 
Nybygger forundes nogen Forret fremfor den 
a n den; i Forbindelse hermed udtaler nu Rentekammeret 
sig for, at Anlægets Opkomst strax søges fremmet efter 
en mere omfattende Plan , »kun da kan Concurrence op-
staa, « og mener, at Fabrikanlæget giver god Grund til at tro, 
at et ikke ganske ubetydeligt Antal af Handlende og 
Haandværkere strax ville kunne bestaa ved Silkeborg. 

De videre Forslag gik dernæst ud paa: Jordafgifts-
frihed for Byggepladsene, Bygningsafgiftsfrihed i 5 Aar, 
Fritagelse for Indførselsconsumtion og Formalingsafgift i 
5 Aar, Nægtelse af Creditoplag, Opførelse af et Toldbod- 
pakhuus til Transitgods, at Sagen forelægges Provindsial-
stænderne for Nørrejylland; endelig at det maatte ove r- 
d r a ge s en Commission, bestaaende af et Med-
lem af Cancelliet, Rentekammeret og General-
t o ldka m m eret , at gjøre Forslag til de Betingelser 
under hvilke et saadant Anlæg 'vilde være at tillade og 
i det Hele til Regulering af dette Anliggende. 

Derpaa gaves d. 5. Juli s. A. en kongelig Re sol u-
ti o n saalydende: 

»Vi bifalde allernaadigst, at det overdrages til en 
Commission, bestaaende af et Medlem (osv. som foran) 
at meddele allerundan. Forslag til de Betinge 1se r,  
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under hvilke et saadant Anlæg vil være at til-
lade og i det Hele til Regulering af dette An-
liggende. 

Derimod kunne Vi ikke finde Anledning til f. T. at 
forelægge Vore Provindsialstænder for Nørrejylland Noget 
i denne Sag.« 

Under 17. Septbr. s. A. udstedtes derefter Commis-
soriet, der lyder saaledes: 

Christian den Ottende af Guds Naade Konge til 
Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, 
Holsteen , Stormarn , Ditmarsken , Lauenborg og Olden-
borg. 

Vor synderlige Bevaagenhed! Da Vi allernaadigst 
have fundet for godt at udnævne' Eder Os elskelige 
Michael Lange, Commandeur af Dannebroge og Danne-
brogsmand, Vor Conferentsraad og Deputeret i Vort 
danske Cancellie, Doctor philosophiæ Gottfred Garlieb, 
Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand, Vor virke-
kelige Etatsraad, og Deputeret i Vort General-Told-
kammer- og Commerce-Collegium, samt Iver Johan Uns-
gaard, Ridder af Dannebroge og Dannebrogsmand, Vor 
virkelige Etatsraad og Deputeret i Vort Rentekammer, 
til at sammentræde i en Commission for, efter indhentede 
Oplysninger fra og Overvejelse med alle Vedkommende, 
at meddele et allerunderdanigst Forslag til de Be-
tingelser, under hvilke et Kjøbstadanlæg ved Silkeborg 
i Jylland kunde være at tillade, og til Reguleringen af dette 
Anliggende i det Hele, saa gives Eder Saadant herved 
tilkjende. Thi er det Vor allernaadigste Befaling, at I 
saasnart muligt, begynde og fuldende Eders Forhand-
linger i ovenmeldte Henseende , hvis Resultat tilligemed 
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• 

Eders Forslag bliver Os gjennem Vort Rentekammer 

allerunderdanigst at foredrage. 
Befalende Eder Gud ! 

Givet paa Boller den Ilde September 1844. 
Under Vor Kongelige Haand og Segl. 

Christian R. 

J. T. G.. Schønheyder. 
I. J. Unsgaard. 

Larsen. 
Til 

Michael Lange, Commandeur af Dannebroge og Danne-
brogsmand, Deputeret i det danske Cancerne, 

Doctor philosophiæ Gottfred Garlieb , Ridder af Danne-
broge og Dannebrogsmand, Deputeret i General-
Toldkammer- og Commerce-Collegiet, samt 

Iver Johan Unsgaard, Ridder af Dannebroge og Danne-
brogsmand, Deputeret i Rentekammeret, 

angaaende at sammentræde i en Commission for at med 
dele Forslag til de Betingelser, under hvilke et Kjøbstad-
anlæg ved Silkeborg kunde være at tillade, med videre.« 

Denne Commission tilkaldte flere localkyndige Mænd, 
med hvem man , dog først den 4. og 5. August 1845, 
havde et Møde paa Silkeborg. 

I Collegialtidenden for 1846 p. 71-85 findes en Be-
retning om Forestillingen til Kongen. Denne Beretning 
er følgende. 

Paa det kongelige Rentekammers allerunderdanigste 
Forestilling behagede det Hans Majestæt Kongen under 
[7. September 1844 allernaadigst at beordre Deputeret i 
det danske Cancelli, Conferentsraad Lange, Deputeret i 
General-Toldkammer- og Commerce-Collegiet, Conferents-
raad Garlieb, og Deputeret i Rentekammeret, Etatsraad 

Unsgaard, til at sammentræde i en Commission, for efter 
Overvejelse med alle Vedkommende at meddele et aller-
underdanigst Forslag til de Betingelser, under hvilke et 
Kjøbstadanlæg ved Silkeborg kunde være at tillade og 
til Reguleringen af dette Anliggende i det Hele. 

Efterat Commissionen foreløbig var bleven enig om 
de Hovedregler, hvorfra man ved Ordningen af denne 
Sag formeentlig burde gaae ud, blev en Plan i Over-
eensstemmelse hermed udarbejdet og tilstillet Amtmanden 
over Skanderborg Amt, Kammerjunker Lindholm, Herreds-
fogden i Hjelmslev-Gjern Herreder, Justitsraad Blichfeldt, 
Major Schlegel af IngenieLircorpset, Herredsfogden i Lys-
gaards-Hids Herreder, Justitsraad Holm, Herredsfogden i 
Thyrsting-Vrads Herreder, Cancelliraad Hunderup (der 
nylig er forflyttet fra Hammerum Herred) , Districts-
provsten i Hjelmslev-Gjern Herreder, Schinnerup , samt 
Inspecteur for de kongelige Godser, Justitsraad, Amts-
forvalter Bindesbøll. Commissionen antog nemlig, at 
disse Mænd deels med Hensyn til deres Embedsstilling, 
deels med Hensyn til deres nøje Kundskab til For-
holdene, kunde forudsættes at være fortrinlig istand til 
saavel at bedømme Hensigtsmæssigheden af den af Com-
missionen udkastede Plan , som at give nærmere Oplys-
ning om de Punkter, der fornemmelig maatte komme 
i Betragtning under den locale Behandling. Derhos ind-
bød Commissionen fornævnte Mænd til et Møde paa 
Silkeborg, for i Forening med Commissionen nærmere 
at drøfte samme. Dette Møde, under hvilket hiin Plan 
blev lagt til Grund for Forhandlingerne, og til hvilket 
samtlige de Indbudne, med Undtagelse af Justitsraad 
Bindesbøll, som havde Forfald, indfandt sig, blev afholdt 
den 4. og 5. August f. A., og under 2. September næst-
efter tilstillede Commissionen det kongelige Rentekammer 
sit endelige allerunderdanigste Forslag. 

G. Grothusen, 
Comt. 
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Commissionen bemærkede foreløbig, at ligesom alle-

rede under den tidligere derom førte Correspondance 

Pluraliteten af de locale Embedsmænd havde anerkjendt 

Vigtigheden af at der blev oprettet en Handelsplads ved 

Silkeborg, saaledes var det ogsaa Commissionens Over-
beviisning, der endmere var bestyrket ved Resultatet af 

de nu stedfundne Forhandlinger, at de i de locale For-

hold begrundede Betingelser for en Kjøbstads Opkomst 

i en ikke ringe Grad her vare tilstede , medens det for-
nemmelig maatte tilskrives Savnet af et bekvemt Afsæt-
ningssted for Landmandens Produkter, at Landbruget i 
den Deel af Landet endnu sta'ar saalangt tilbage , samt 
at andre Industrigrene, for. hvis Drift ellers de fornødne 
Betingelser vilde være tilstede, enten ere aldeles for-
sømte eller i alt Fald ikke drives i det Omfang og med 

den Fordeel, som under mere begunstigende Omstændig-
heder vilde være Tilfældet. 

Specielt bemærkede Commissionen med Hensyn til 
Localforholdene , at Silkeborg i Linaae Sogn, Gjern 

Herred , Skanderborg Amt , er beliggende i en Afstand 
af omtrent 12 Mile fra Ringkjøbing, 6 Mile fra Horsens, 
61/2  fra Aarhuus , 71/2  fra Randers , 51/2  fra Viborg og 
41/2  fra Skanderborg*), og at Etablissementet vilde erholde 
et naturligt Opland med en Befolkning af c. 24000 
Mennesker, der i det Hele ere velstaaende og allerede 
udmærke sig ved en vis Vindskibelighed og industriel 
Virksomhed , men som nu med betydelige Bekostninger 
maa forsende deres Produkter til fjerne Kjøbstæder, 
fornemmelig enten ad Gudenaa til Randers eller pr. Axe 

til Aarhuus. Silkeborg er derhos omgivet af betydelige 
Skovstrækninger og af udstrakte Søer, der lette Com-
municationen med Oplandet , idet de ere indbyrdes for- 

*) Disse Afstande ere ikke de . rette Linier, som fremkom ved Lande-
veisanlægene, see p. i ovf. 
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bundne med Landets største og saa at sige eneste Vand-

vei, Gudenaa, der egner sig til Pramfart paa en Distance 
af i 0 Mile indtil Randers og i den modsatte Retning 
omtrent 3 Mile til Knudsbro. Til begge Sider vil Aaens 
Seilbarhed yderligere kunne forbedres og saaledes om-
sider fremskaffes en indre Communication tilvands imellem 
Skanderborg og Randers, der atter ved Fjorden staaer 
i Forbindelse med Kattegattet. Dertil kommer, at Plad-
sen, naar den paatænkte nye Hovedlandevei mellem Aar-
huus og Ringkjøbing, der ifølge allerhøjeste Resolution 
af 8. Februar 1844 skal lægges over sammes Grund, 
kommer istand, ved denne Vei vil blive sat i Forbindelse 
med Jyllands ost- og Vestkyst, og saaledes ogsaa vil 
kunne komme til at danne et naturligt Oplagssted for 
Varer, der forsendes mellem disse tvende Kyster. 

Men uagtet disse saa heldige locale Forhold, lod 
det sig dog naturligviis ikke med Sikkerhed forudsige, 
om Pladsen vilde opnaae nogen særdeles Betydenhed, 
og under denne Uvished samt forinden Erfaring havde 
bekræftet Planens Hensigtsmæssighed , ansaae Commis-
sionen det for betænkeligt, strax at organisere Pladsen 
som egentlig Kjøbstad , hvorimod den troede, at man 
hellere burde følge en , saavidt skjønnedes , sikkrere og 
naturligere Vei, idet Kjøbstad-Anlæget foreløbig kun for-
beredtes ved paa den ene Side at anvende de Midler, 
som kunne befordre Opnaaelsen af Øjemedet, medens 
paa den anden Side de Hindringer, som maatte findes 
at stille sig derimod, søgtes fjernede. 

Ved Planens Gjennemførelse. maatte der iøvrigt 
væsentligt tages Hensyn til det af det kongelige Rente-
kammer ifølge allerhøjeste Approbation med Brødrene 
M. og C. Drewsen trufne Arrangement, ved hvilket disse, 
under forskjellige nærmere Bestemmelser, havde erholdt 
de els i Arvefæste Ret til Afbenyttelse af Vandkraften 
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ved Silkeborg Stigbord, med Reservation 'af 20 Hestes 
Kraft til et Jernværk eller andet Fabrikanlæg og det 

fornødne Vand til et Sluseværk, foruden nogle Grund-

stykker , navnlig paa den østre Aabred , deels i For-

pagtning paa so Aar fra 1. Mai 1844 samtlige Byg-

ninger og de øvige Silkeborg tilliggende Jorder, med 
Undtagelse af Hovedbygningen og nogle Oeconomi-

bygninger, samt Haugen med tilliggende Lund og Væn-
ger, dog med Forpligtelse til deraf at afgive indtil so 

Tdr. Land Eng og al den Jord, sOm maatte behøves til 
det paatænkte Kjøbstadanlæg. Idet der i Medfør heraf 
vilde kunne disponeres over et passende Areal i Faveur 
af Nybyggerne , medførte det ommeldte Arrangement 
den Fordeel, at der i den af Brødrene Drewsen etable-
rede Papirfabrik allerede haves et Støttepunkt for den 
vordende By, og i de ved denne beskæftigede Arbejdere 
_og det iøvrigt derved ansatte Personale de første • Ele-
menter til Pladsens tilkommende Befolkning. 

Idet Commissionen derefter gik over til nærmere at 
udvikle Detaillen af den af samme lagte Plan til Handels. 
pladsens og dens Forholds Regulering, udtalte den sig: 

A. Angaaende nærmere Belegning af Stedet, hvor 
Handelspladsen formeentlig rettest bør anlægges, dens 

Størrelse, Inddeling, m. v. 

Efter nøieste Overvejelse og anstillet local Under-
søgelse under det paa Silkeborg afholdte Møde, for-
meente Commissionen, A Vestermarken, der udgjør et 
Areal af c. 250 Tdr. Lands Størrelse og støder op til 

Langsøen, vilde være bedst skikket til Anlæget, og 
troede navnlig af de tvende Pladse, hvorom der kunde 

være Spørgsmaal , at burde foretrække den paa den 
nordvestlige Side af Hovedgaardsbygningen ned mod 

Langsøen beliggende Plads. Ifølge de paa Silkeborg 

stedfundne Forhandlinger blev det anseet for rettest, at 
man foreløbig, under Forbehold af Udvidelse, forsaavidt 
dertil findes Anledning, og hvorfor fra Terrainets Side 
Intet er til Hinder, indskrænkede sig til paa denne Plads 
at afsætte c. 3o større eller mindre Byggepladse efter 
de forskjellige Næringsbrug, med tilhørende Haugeplads 
af i Almindelighed 2 Skpr. Land. 	De til Handels- 
etablissementer bestemte Pladse antoges at burde ud-
lægges efter en større Maalestok, norden for Landevejen 
og nærmere Langsøen. Endvidere vedtoges det, at 
Plads burde reserveres til Toldbodbygning, samt Kirke, 
Thing- og Arresthuus , i den Forudsætning at derom i 
i sin Tid vilde blive Spørgsmaal, ligesom og at der 
langs Langsøen burde forbeholdes en Plads til offentlig 
Lade- og Losseplads, c. 400 Al. lang og so Al. bred. 
Det blev derhos af Forsamlingen anerkjendt som sær-
deles ønskeligt , at den nye Hovedlandevei kunde gives 
en saadan Retning, at den tillige kunde tjene til Hoved-
gade for Byen. 

Efter Commissionens Opfordring udarbejdede Inge- 
nieurmajor Schlegel en Plan til den vordende Handels- 
plads, hvilken . Commissionen anbefalede til allerhøjeste 
Approbation, dog saaledes, at derved ikke afskæres Ad-
gang til deri at gjøre Smaaforandringer, navnlig i Hen-
seende til de afsatte Grundes Størrelse og Fordeling. 
Derefter vil Byens vestlige Deel, for hvilken ingen be-
stemt Grændse er afsat, omfatte de nye Etablissementer, 
og dens østlige Deel det Drewsenske Fabrikanlæg, saa-
ledes som dette nu er opført eller i sin Tid yderligere 
maatte vorde udvidet , tilligemed samtlige Vaaninger, 
som ere eller maatte vorde opbyggede til Beboelse for 
Fabrikkens Betjente og Arbejdere, mod hvis Indlemmelse 
i den nye Commune Fabriker M. Drewsen , der efter 
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Opfordring var tilstede i Forsamlingen , Intet havde at 
erindre. 

B. Angaaende Beting-eiserne for Nybyggernes Ned-
sættelse j aa Pladsen. 

Uagtet Commissionen ingenlunde miskjendte de For-
dele, som en ubunden Frihed for Alle og Enhver til at 
nedsætte sig paa Pladsen, og der at drive de Kjøb-

stæderne i Almindelighed forbeholdte Næringsveie, navn-
lig Handel og Haandværk, vilde kunne medføre, saa 
fandt den dog fra andre Sider derved ikke faa Betænke-
ligheder. Commissionen ansaae det navnlig for et væsent-
ligt Middel til at sikkre Planens heldige Fremgang , at 
den oprindelige Stamme af Pladsens Beboere kom til at 
bestaae af dygtige og nogenlunde vederhæftige Folk; 
det befrygtedes, at man, ved at aabne en ubunden Con-
currence, vilde udsætte sig for, at en Mængde Individer, 
der vare uden Ressourcer, saavel fra Formuens som fra 
Dygtighedens Side , strax vilde sammenstrømme til 
Pladsen, lokkede saavel af Nyhedens Interesse, som af 
de Fordele og navnlig den lettere Adgang til Grund-
besiddelse, som indrømmes Nybyggerne. Med en Be-
folkning af slige Individer lod sig imidlertid intet Gavn-
ligt udrette; det var at befrygte, at flere af dem endog 
snart vilde blive nødsagede til at søge offentlig Under-
støttelse, og deres Skjæbne, hvis rette Aarsag de Færreste 
vilde være istand til at erkjende, vilde let afskrække hiin 
mere agtbare Klasse fra der at nedsætte sig, saa at alt-
saa hele Planen stod Fare for aldeles at mislykkes. 

Adgangen til at nedsætte sig paa Pladsen burde 
derfor, efter Commissionens Formening, være underkastet 
visse Indskrænkninger, og af de flere Alternativer, blandt 
hvilke man i saa Henseende havde Valget, troede Com- 
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missionen at burde foretrække Bevillingssystemet, som 
det eneste, ved hvilket man tilbørlig vilde kunne be-
trygge sig med Hensyn til Vedkommendes Personlighed, 
og under hvis Anvendelse der, naar det udøvedes vel 
med Varsomhed, men tillige med tilbørlig Liberalitet, 
vilde kunne opnaaes en ønskelig og derhos en mere be-
tryggende Concurrence end under en fuldkommen Frihed 
for Alle og Enhver til at nedsætte sig paa Pladsen. 

Imidlertid maatte det erkjendes, at Bevillingssystemet, 
saafremt det ikke blev noget modificeret i Faveur af de 
Beboere, som havde opført Bygninger", vilde kunne af-
holde Mange fra at nedsætte sig paa Pladsen , og der 
opføre Vaaninger,  , idet det nemlig maatte befrygtes, at 
disse ei kunde ventes afsatte til antagelig Priis, naar 
Eieren senere ved Døden afgik eller bestemte sig til at 
forlade Pladsen, og det blev derfor bragt i Forslag, at 
der maatte gives Tilsagn om, at den , der tilforhandler 
sig Bygningen af vedkommende Bevillingshaver eller 
dennes Bo, kunde erholde dennes Bevilling ombyttet til 
at gjælde for sin Person, eller en lignende Bevilling, naar 
han iøvrigt var kvalificeret til at udøve saadant Nærings-
brug. 

Fra Bestemmelsen om Nødvendighed af Bevilling 
formeentes dog, saalænge Pladsen ikke har faaet egent-
lige Kjøbstadrettigheder, hensigtsmæssig at maatte und-
tages de Haandværkere og andre Næringsbrugere, som 
ellers frit kunne nedsætte sig overalt paa Landet, og, 
indtil en saadan Forandring i Pladsens Organisation fore-
gaa:er,  , maatte de consessionerede Landhaandværkere 
ogsaa frit kunne arbeide for Indvaanerne paa Pladsen. 

Hvad angaaer dem, der maatte attraa at nedsætte 
sig paa Pladsen uden at drive Næringsbrug, f. Ex. Ca-
pitalister,  , Pensionister m. m. , da ansaaes det som en 
Selvfølge, at dette maatte staae dem aabent , og at de, 

4 



5 1  

naar de opførte Bygninger , maatte erhverve de Ny-
byggerne i Almindelighed indrømmede Rettigheder, uden 
at nogen særlig Bevilling i denne - Henseende var for- 

nøden. 
Uagtet det derhos vistnok ikke burde bestemmes, 

hvor mange Næringsbrugere af enhver Art, der kunde 
tilstedes, saa antoges det dog at burde udtales som 
Hovedprincip, at, saalænge Næringsdriften endnu ikke 
paa Pladsen er ordnet paa samme Maade som i Kjøb-
stæderne , ikke flere bevilges end Egnens og Pladsens 
Tarv til enhver Tid tilsteder. 

Med Hensyn til de Data, der komme i Betragtning 
ved Bedømmelsen af, hvorvidt Vedkommende er kvalifi- 
ceret til at meddeles en Bevilling til Udøvelsen af et 
vist Næringsbrug, bemærkedes det, at den i Forord-
ningen af 23 Marts 1827 § 8 indeholdte Regel for Med-
delelsen af Bevillinger til Haandværksdrift paa Landet 
ikke in casu burde være fremherskende, men at, om end 
duelige Landhaandværkere ikke burde udelukkes, dog 
solide Haandværkere , der allerede have været bosatte i 
Kjøbstæder, eller i alt Fald der ere oplærte, burde komme 
i fortrinlig Betragtning. Uagtet derhos Vedkommendes 
Duelighed, i Forbindelse med hans oeconomiske Forfat-
ning , burde være Hovedmomentet ved Afgjørelsen af 
Spørgsmaalet om en Bevillings Meddelese , saa antoges 
det dog, at Tilladelse til at holde Svende og Drenge 
ordentligviis alene burde meddeles dem, som havde gjort 
Mesterprøve. Hvad Handlende betræffer , maatte der 
fornemmelig være at tage Hensyn til, at de Paagjældende 
ere retsindige, duelige og vederhæftige Mænd, der alle-
rede havde drevet i Særdeleshed Produkthandel, hvorom 
der her navnlig vil blive Spørgsmaal , i nogenlunde 
Omfang. 

Med Hensyn til Spørgsmaalet om, af hvem Be-
villingerne burde meddeles, da formeentes det, at Be- 

villinger til de Næringsbrug, til hvis Udøvelse paa Landet 
eller i Kjøbstæderne Bevillinger hidtil ere udfærdigede 
gjennem vedkommende Collegier,  , ogsaa for Handels-
pladsens Vedkommende derigjennem burde meddeles, 
men at derimod Commissionen , saafremt det maatte bi-
faldes, at den indtil videre forblev i Function , kunde, 
paa Grund af Forholdenes særegne Beskaffenhed , be-
myndiges til at udfærdige saadanne Bevillinger til Haand-
værks- og andre Næringsbrug, som ellers henhøre under 
den locale øvrigheds Ressort. 

løvrigt troede Commissionen at burde anbefale, at 
de omhandlede Bevillinger maatte meddeles paa ustemplet 
Papir og uden Betaling, samt at de clausuleredes der-
hen, at de skulde ansees ugyldige, saafremt det Nærings-
brug, hvorpaa Bevillingen lyder, ikke var etableret inden 
en nærmere bestemmende Tidsfrist. 

C. Angaaende de Handelspladsen tilliggende yorders 
Afbenyttelse, Bygningernes Indretning-, de Nybyggerne 

indrømmede Begunstigelser, m. v. 

Commissionen bemærkede i Henseende til dette 
Punkt foreløbig, at det ved den med Brødrene Drewsen 
indgaaede Contract var bestemt, at de af de dem i For-
pagtning paa so Aar overdragne Jorder skulde, efter 
skeet Opsigelse til iste Mai eller Iste November, afgive 
til det ny Kjøbstadanlæg , imod at samme overtog den 
derpaa hvilende Jordafgift af 32 Sk. pr. Td. Land og 
erstattede Engenes Forbedring, --- foruden so Tdr. Land 

Eng, Alt hvad der iøvrigt maatte ansees tjenligt til den 

nye Communes Brug. Med Hensyn i Særdeleshed til 
Engene gjordes opmærksom paa, at medens den ene, 
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beliggende ved Lysbro og indeholdende omtrent 72 Tdr. 

Land , er for langt fjernet fra Pladsen til at kunne af- 

benyttes til Græsning, hvorimod den vil egne sig godt 

til Høbjergning, grændser den anden, indeholdende 7 å 8 

Tdr. Land , umiddelbart til den for Etablissementet ud- 

valgte Plads , og maatte især ønskes Nybyggerne for-
beholdt, dog under visse nærmere Betingelser med Hen-

syn paa Muligheden af en Udvidelse af Brødrene Drew-

sens Fabrikanlæg. 
Med Hensyn til Afbenyttelsen af selve M a r k-

j o r der n e , da maatte det erkjendes, at Adgang til Ager-
brug vilde være nødvendig i det mindste for enkelte Ny-
byggere, og idet Commissionen derfor androg paa, at 
den saakaldte Vestermark, der udgjør et Areal af om-
trent 250 Tdr. Land, af hvilke imidlertid de Pladsen til-
grændsende Jorder ere af en maadelig Bonitet , stilledes 
til Nybyggernes Disposition , troede den tillige at burde 
anbefale, at dette skete paa en saadan Maade, at medens 
Jordernes mulige Forbedring midlertidig derved blev be-
virket , der dog ikke blev taget nogen definitiv Bestem-
melse i Henseende til deres fremtidige Anvendelse, men 
at det Fornødne i denne Henseende forbeholdtes til ende-
lig Afgjørelse, naar der i sin Tid opstod Spørgsmaal 

om Pladsens Oprettelse til Kjøbstad. 
Hvad angaaer de Regler, som burde iagttages ved 

Bygningernes Opførelse, da fandt Commissionen , at det 
maatte ønskes, at Pladsen strax erholdt et kjøbstad-
mæssigt Udseende, og da Grundmuur, efter de locale 
Forhold , antoges i Reglen endog at ville være den 

billigste Bygningsmaade, blev det under Forhandlingerne 
paa Silkeborg vedtaget , at det burde bestemmes , at 
Bygningerne skulle være solide og, i det mindste For-
husene , af Grundmuur samt forsynes med Tegltag , og 
at den Deel af Grunden , der ikke blev indtaget af de  
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respective Bygninger, der maatte anbringes med Faaden 

umiddelbart ud til Gaden, skulde indhegnes med for-
svarligt malet Stakit eller Plankeværk. 

løvrigt troede Commissionen ikke at burde anbefale 
Etablissementet til nogen betydelig og vedvarende Be-
gunstigelse; men da Beboerne dog i de første Aar, ind-
til Næringsbrugene havde fixeret sig, kunde behøve 
nogen Lettelse , saa anbefalede den, at de Nybyggere, 
der nedsatte sig paa Pladsen, i 5 Aar, fra den aller- 
højeste Resolutions Datum at regne, forundtes Fritagelse 
for at erlægge saavel Jordafgift af det Areal , der an-
vistes dem til Byggeplads, m. v., som Bygningsafgift af 
de Bygninger, som derpaa opførtes, hvorimod de, efter 
bemeldte Tidsrums Forløb, vilde, foruden Bygningsafgift 
efter de for Kjøbstæderne gjældende Regler, have at 
svare en passende aarlig Leie til Statskassen, der imidler-
tid ikke burde bestemmes lige for alle Pladse , men 
maatte variere i Forhold til disses Beliggenhed og Af- 
benyttelse ; kun troede man , da det dog maatte være 
magtpaaliggende for Nybyggerne at vide, hvad de gik 
ind paa, at der strax burde fastsættes et Maximum, som 
ikke burde overskrides, og foreslog derfor, at Grund-
lejen i intet Tilfælde maatte overskride 4 Sk. pr. roo 
Alen. At Pladsens Beboere i foranførte 5 Aar maatte 
fritages for Indførsels - Consumtion og Formalingsafgift 
var allerede en Følge deraf, at den endnu ikke var 
nogen egentlig Kjøbstad; men derimod formeentes det, 
at de Brændeviinsbrændere, der maatte erholde Tilladelse 
til der at nedsætte sig, i Henseende til Control og Be-
skatning i det ommeldte Tidsrum kunde underkastes de 
for Landbrænderierne gjældende Regler. 

Af Foranstaltninger, sigtende til Planens Fremme, 
og hvis Udførelse maatte ansees for paatrængende , ud-
hævede Commissionen Afstikningen af Hovedlandevejen, 
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forsaavidt den fører gjennem Byen, hvis Hovedgade den 

skulde danne, og Udførelsen af det fornødne Jordarbeide 
ved samme, om end Brolægning indtil videre blev stillet 

i Bero, og den androg derfor paa, at Veivæsenet maatte 

bemyndiges til snarest muligt at foranstalte det i denne 

Henseende Fornødne. 
Fremdeles gjorde Commissionen opmærksom paa, 

at der snarest muligt paa Stedet burde etableres et 

Toldopsyn , og anbefalede derfor , at det paalagdes det 

Kongelige General-Toldkammer- og Commerce Collegium 
at tage denne Gjenstand under Overvejelse, ligesom og 

hvad der kunde være at foranstalte i Henseende til den 

paa Planen afsatte Ladepladses Inddæmning og For-
syning med Bolværk , samt Anbringelse af en Skibsbro 

eller Mole, og hvorledes de dermed forbundne Udgifter 
kunne tilveiebringes og dækkes. 

Under Forhandlingerne paa Silkeborg blev det i 

Særdeleshed udhævet, hvor yderst magtpaaliggende det 
vilde være for Pladsens Opkomst og den derved til-
sigtede gavnlige Indflydelse for Beboerne i det Indre af 
Jylland , at der blev truffet kraftige Foranstaltninger til 
yderligere Forbedring af Farten paa Gudenaa og at der 
snarest muligt begyndtes paa det paatænkte nye Hoved-
landeveis-Arbeide mellem Aarhuus og Ringkjøbing, og i 
Særdeleshed paa den Deel, som fører fra Silkeborg til 
Ikast , paa hvilken Strækning den nærværende Vei er 
besværligst, og da Commissionen ganske maatte dele 
denne Anskuelse, androg den paa , at det maatte paa-
lægges det Kongelige General-Toldkammer- og Commerce-
Collegium og det Kongelige Rentekammer at tage de 
ommeldte Gjenstande under Overveielse og dernæst at 

nedlægge allerunderdanigst Forestilling desangaaende. 
Endnu bemærkede Commissionen , som et i For-

bindelse hermed staaende Punkt, at det maatte ansees  

for særdeles gavnligt, for at lette Communicationen 
mellem Handelspladsen og Distriktet paa den anden Side 
af Langsø, om der over samme blev anbragt en Bro, 
saaledes indrettet , at den ikke blev til Hinder for 
Sejladsen. Dette kan imidlertid ventes udført som privat 
Entreprise, og der indløb allerede under Forhandlingerne 
et dertil sigtende Forslag, hvilket dog fandtes mindre 
tilfredsstillende, og derfor blev stillet i Bero .  

Sluttelig tilføiede Commissionen , at det af alt For-
anførte fremgik, at den vel ikke fandt det usandsynligt, 
at det paatænkte Etablissement ved Silkeborg vilde ud- 
vikle sig til en saadan Betydenhed, at der omsider kunde 
findes Anledning til at organisere samme som Kjøbstad, 
men at man, for ikke i denne Henseende at gjøre noget 
Misgreb og for ikke uden Nytte at forøge det allerede 
for store Antal af ubetydelige Kjøbstæder i Landet, 
havde troet, under Forventning af hvorledes Forholdene 
i Løbet af nogle Aar maatte udvikle sig, foreløbig at 
burde indskrænke sig til de foranførte Forslag. Men 
idet den haabede , at det vilde vinde Hans Majestæts 
Bifald, at den definitive Løsning af den Commissionen 
ved allerhøieste Resolution af 17. Septbr. 1844 stillede 
Opgave forbeholdtes til en senere Tid , der formeentes 
passende at kunne bestemmes til Slutningen af Aaret 
1849, troede den at burde andrage paa, at Commissionen 
indtil videre maatte forblive i Function, og at det maatte 
overdrages den, at træffe de Foranstaltninger og afgjøre 
de Spørgsmaal , der maatte opstaae under det nye Eta-
blissements Fremspiren , forsaavidt samme efter deres 
Natur ikke egnede sig til vedkommende Regjerings- 
Collegiers eller Hans Majestæts egen allerhøjeste Af- 
gjørelse. Herved vilde Commissionen, der under det nøie 
Bekjendtskab, den nu har erhvervet til Forholdene, uden 
Vanskelighed vilde kunne behandle disse Anliggender, 
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bedst blive istand til at vedligeholde Overblikket over 

Tingenes Stilling og at opfatte de Momenter, som ved 

Sagens definitive Regulering maatte komme i væsentlig 

Betragtning. 

Efterat Sagen derpaa i det Hele af det Kongelige 

Rentekammer var blevet Hans Majestæt forelagt, og det 
Kongelige Danske Cancelli senere, ifølge allerhøieste Be-

faling , havde nedlagt allerunderdanigst Forestilling an-
gaaende enkelte af sammes Punkter, behagede det Hans 

Majestæt Kongen under 15. December f. A. og 8. Januar 
d. A. allernaadigst at resolvere saaledes : 

»Vi bifalde allernaadigst, at der ved Hovedgaarden 
Silkeborg i Linaae Sogn, Gjern Herred, Skanderborg 
Amt i Vort Land Nørre Jylland maa oprettes en Handels-
plads under følgende Bestemmelser: 

I. Angaaende nærmere Belegning af Stedet, hvor 
Handelspladsen skal anlægges, dens Sterrelse, 

Inddeling, m. v. 

I) Bemeldte Handelsplads bliver at anlægge paa 
Hovedgaardens Vestermark og navnlig paa den Deel af 
samme, som grændser til Langsøen, saaledes at der ved 
Anlæget i det Væsentlige tages Hensyn til den af Major 
Schlegel af Vort Ingenieurcorps udarbeidede Plan, hvilken 
Vi allernaadigst approbere. *) 

2) Medens ovennævnte Plads vil komme til foreløbig 
at udgjøre Byens vestlige Deel, uden at der dog endnu 
for samme afstikkes bestemte Grændser,  , idet Pladsens 
Udstrækning mod Vest langs Langsøen forbeholdes, 
skal Byens østlige Deel omfatte det Drewsenske Fabrik-
Anlæg , saaledes som dette nu er opført eller i sin Tid 

*) Paa det dette Skrift vedhæftede Bykort findes Grændsen for denne 
oprindelige Byplan afsat. 	 Udg. An.m 

yderligere maatte vorde udvidet, tilligemed samtlige Vaa-
ninger, der ere eller maatte vorde opbyggede til Beboelse 
for Fabrikkens Betjente og Arbejdere, som i Eet og Alt 
blive at indbefatte under Byen. 

3) Da den nye Hovedlandevei, der ifølge Vor aller-
højeste Bestemmelse skal anlægges fra Aarhuus til Ring-
kjøbing over Silkeborg, ved den under Nr. i bifaldte 
Plan er givet saadan Retning, at den danner Byens 
Hovedgade , ville Vi have Vort Ingenieurcorps paalagt 
at foranstalte, at det fornødne Jordarbeide paa denne 
Vei, forsaavidt den fører igjennem Byen, snarest muligt 
vorder udført. 

II. Angaaende Betingelserne for Nybyggernes Ned-
sættelse paa Pladsen. 

4) Uagtet der paa bemeldte Handelsplads skal kunne 
udøves alle de samme Næringsbrug, som ellers i Al-
mindelighed ere Kjøbstæderne forbeholdte , saa skulle 
dog de Næringsbrugere , som der attraae at nedsætte 
sig, for at drive saadan Næring, saalænge Pladsen ikke 
endnu definitivt er organiseret som Kjøbstad , dertil er-
hverve Bevilling. Herfra undtages dog de enkelte Haand-
værkere og andre Næringsbrugere , som ifølge de gjal-
dende Regler frit kunne nedsætte sig overalt paa Landet 
og der udøve deres Bedrift; thi disse skulle ogsaa være 
berettigede til at nedsætte sig paa Handelspladsen og 
uden særlig Bevilling der at drive bemeldte Næringsbrug 
med samme Frihed som andetsteds paa Landet, saa-
længe Pladsen endnu ikke har erholdt Kjøbstædernes 
sædvanlige Rettigheder; saalænge skulle ogsaa de con-
cessionerede Landhaandværkere frit kunne arbeide for 

Byens Indvaanere. 
5) Bevillinger til Handel, Møllebrug, Krohold, Fabrik-

drift, Farveri , o. s. v., der efter de sædvanlige Regler 
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erhverves i Vort Danske Cancellie , Vort Rentekammer 
og Vort General-Toldkammer- og Commerce-Collegium 
af dem, der paa slige Næringsbrug ville etablere sig paa 
Landet og som tildeels ogsaa udfordres til sammes Ud-
øvelse i Kjøbstæderne , ville ogsaa for Handelspladsens 
Vedkommende blive at ansøge i det Regjerings-Collegium, 
under hvis Ressort samme henhøre ; dog har vedkom-
mende Collegium, forinden nogen saadan Bevilling med-
deles, hver Gang desangaaende at correspondere med 
den nedenfor nævnte Regulerings-Commission. Derimod 
ville saadanne Bevillinger til Haandværks- og andet Næ-
ringsbrug, som ellers henhøre under den locale Øvrig-
heds Ressort, være at ansøge hos den af Os under 17. 
Septbr. 1844 for at gjøre Forslag til Pladsens Regulering 
nedsatte Commission , der indtil videre skal forblive i 
Function. 

6) Med Hensyn til de personlige Kvalificationer, hvor-
efter de Paagjældendes Adkomst til at meddeles en an-
søgt Bevilling bliver at bedømme, maa iagttages, at 
uagtet duelige Landhaandværkere ikke derfra skulle 
udelukkes, ville dog solide Haandværkere , der allerede 
have været bosatte i en Kjøbstad eller i alt Fald der 
ere oplærte, være at tage i fortrinlig Betragtning. At 
de Paagjældende have gjort Mesterstykke, enten det 
laugsmæssige , eller i alt Fald et saadant, som fordres i 

Kjøbstæder,  , hvor der ikke er Laug , bliver vel at ansee 
som en anbefalende Omstændighed, men dog ikke som 
saa afgjørende, at Andre skulde udelukkes, der ikke have 
aflagt saadan Prøve, naar de paa andre Maader .fyldest• 
gjørende kunne legitimere deres Duelighed og at deres 
oeconomiske Forfatning er af den Beskaffenhed, at de 
ikke lettelig ere udsatte for at falde det Offentlige til 
Byrde. Imidlertid ville dog ordentligviis alene de Haand-
værkere, som have aflagt Mesterprøve, være at meddele  
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Bevilling til at holde Svende og Drenge, medmindre der 
maatte findes Anledning til at meddele Een eller Anden 
blandt dem , som ikke ere i dette Tilfælde og som i 
Reglen kun erholde Adgang til at arbeicie med egne 
Hænder, særlig Bevilling af samme Omfang. Da Hoved-
formaalet med Pladsens Oprettelse er at forskaffe Be-
boerne i det Indre af Jylland en 'lettere Adgang til Af-
sætning af deres Produkter, bliver der ved Meddelelse af 
Bevilling til at drive Handel sammesteds, at tage nøle 
Hensyn til at slige Bevillinger kun forundes solide og 
dygtige Handelsmænd , helst saadanne , der allerede tid-
ligere have siddet i en omfattende Virksomhed og navn-
lig beskæftiget sig med Produkthandel. I ethvert Til-
fælde vil der ved Bevillingernes Meddelelse være at tage 
væsentligt Hensyn til om Vedkommende ere villige og 
have Evne til at opføre de til deres Etablissement for-
nødne Bygninger paa Pladsen. 

7) Naar en Nybygger ønsker at forlade Pladsen, 

eller ved Døden afgaaer,  , vil han eller hans Bo, saa-
længe Pladsen ikke endnu er oprettet til Kjøbstad, kunne 
forvente, at den ham meddeelte Bevilling ombyttes med 
en anden, lydende paa den Person , til hvem han af-
hænder sine Bygninger, m. v., saafremt Kjøberen iøvrigt 
findes kvalificeret til Udøvelsen af Næringsbrug. 

8) Ved Meddelelsen af de omhandlede Bevillinger, 
der maa udleveres gratis og udfærdiges paa ustemplet 
Papir, bliver ordentligviis at iagttage, at der indtil videre 
ikke udfærdiges flere end Egnens og Pladsens Tarv ud-
fordrer. De blive samtlige at clausulere derhen, at de 
fortabes , saafremt det Næringsbrug , paa hvilket Be-
villingen lyder, ikke etableres inden en vis Tid efter 
sammes Udfærdigelse ; i Almindelighed bliver Fristen at 
bestemme til et Aar, dog kan der forundes en længere, 
hvis saadant efter Næringsbrugets Beskaffenhed eller 
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andre særlige Omstændigheder findes tilstrækkelig be-

grundet. 

III. Angaaende de Nybyggerne indrammede Begun-
stigelser, Bygningernes Indretning, in. v. 

9) Af de Silkeborg-  tilliggende Enge og Markjorder 

ville Brødrene M. og C. Drewsen, i Henhold til den 

Forbeholdenhed , der er taget ved Grundlaget for den 
med dem indgaaede Forpagtningscontract, foreløbig have 

at afgive 50 Tdr. Land Eng og den saakaldte Vest- 

mark, bestaaende af omtrent 250 Tdr. Land. Disse 
Enge og Jorder ville Vi — under Forbehold af i sin Tid, 
naar Spørgsmaalet angaaende Pladsens Organisation som 
Kjøbstad definitivt afgjøres, at tage en yderligere Be-
stemmelse angaaende sammes Anvendelse — indtil videre 
have anviist til Afbenyttelse for Nybyggerne, saaledes 
at de afsættes i passende Lodder, hvilke det overlades 
Commissionen efter Omstændighederne enten at bortfor-
pagte ved Auction eller underhaanden at distribuere 
blandt Nybyggerne i Aaremaal mod en i ethvert Til-

fælde fastsat aarlig Afgift. 
io) Ved Engens Deling skal der dog ikke gjøres 

Krav paa det Ladebygningen nærmest beliggende Stykke 
af den saakaldte Store-Mae, hvilket Stykke, der paa det 
Os forelagte Kort over Hovedgaardens Tilliggende er be-
tegnet med a, skal forbeholdes Brødrene Drewsen til Bygge-
plads, dog saaledes at de deraf maa afgive fornøden Plads 
til en Vandledning fra Aaen , saafremt saadan maatte 
ansees hensigtsmæssig til Driften af det intenderede Jern-

værk eller andet Fabrik-Anlæg, ligesom ogsaa en yder-

ligere Lod af den endnu disponible Deel af bemeldte 
Eng, der foreløbig skal være til Nybyggernes Brug, mod 
forholdsmæssig Godtgjørelse andetsteds, maa tilbagegives  
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bemeldte Fabrik-Ejere til Byggeplads, efter Afbenyttelsen 
af de paa den østlige Side af Gudenaa beliggende, dem 
i Arvefæste overdragne, Grundstykker. 

1) Ligesom den i foregaaende 5te Post nævnte 
Commission overhovedet , indtil anderledes bestemmes, 
vil have at ordne det Fornødne i Henseende til Regu-
leringen af Etablissementets Anliggender og at afgjøre 
de desangaaende opstaaende Spørgsmaal , forsaavidt 
samme ei henhøre under vedkommende Collegium eller 
Vor egen allerhøjeste Afgjørelse, saaledes ville Vi navn-
lig have den overdraget, efter foregaaende Opsigelse at 
iværksætte Delingen af Engene mellem Forpagterne og 
Communen, at foranstalte Lodderne afsatte i Engene og 
i Marken, samt at anvise Nybyggerne Byggepladsene og 
paa disse at udfærdige Overdragelses-Documenter. Ende-
lig ville Vi have bemeldte Commission bemyndiget til 
indtil videre at anvende Overskudet af de aarlige For-
pagtningssummer saavel af Engen som af Jorderne, efter 
Fradrag af de derpaa hvilende Skatter og Afgifter, til 
Bestridelse af Bekostninger paa offentlige Indretninger 
til Communens Tarv. 

12) De Nybyggere, som herefter nedsætte sig paa 
den Deel af Pladsen , der ligger paa den vestlige Side 
af Gudenaa, skulle i 5 Aar, fra denne allerhøjeste Reso-

lutions Datum at regne , være-  fritagne for at erlægge 

saavel Jordafgift af det Areal, der anvises dem til Bygge-
plads, m. v. , som Bygningsafgift af de Bygninger, som 
derpaa opføres ; men efter bemeldte Tidsrums Forløb 
ville de, foruden Bygningsafgift, efter de for Kjøb-
stæderne gjældende Regler have at svare en passende 
aarlig Grundleie til Statskassen , der nærmere bliver at 
bestemme for hver Grund i Forhold til sammes Beliggen-
hed og Afbenyttelse, men i intet Tilfælde maa over-

stige 4 Skilling pr. IoD ❑ Alen. Foreløbig, saalænge 
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Pladsen ikke organiseres som Kjøbstad , bortfalder Er-

læggelse af Consumtion og Formalingsafgift, men de 
Brændeviinsbrændere , som maatte erholde Tilladelse til 

der at nedsætte sig, skulle i Henseende til Control og 

Beskatning i det ommeldte Tidsrum være at underkaste 

de for Landbrænderierne gjældende Regler. 
I 3) De Bygninger, som Nybyggerne opføre paa 

Pladsen, skulle være solide og, i det mindste Forhuset, 
af Grundmuur,  , samt Bygningerne i det Hele forsynes 
med Tegltag, og den Deel af Grunden, der ikke ind-

tages af de respektive Bygninger , af hvilke Vaanings-
husene maa anbringes med Facaden umiddelbart ud til 
Gaden, skal indhegnes med forsvarligt malet Stakit eller 
Plankeværk. Saalænge Commissionen vedbliver at fun-
gere, have de Vedkommende at indsende Tegning til de 
nye opførende Bygninger til sammes Bedømmelse, og 
overlades det Commissionen i saa Henseende at conferere 

med en bygningskyndig Mand. løvrigt bliver det at 
iagttage, at Tiden, inden hvilken Nybyggerne skulle op-
føre deres Huse, maa bestemmes under Fortabelse af 
deres Ret til det dem anviste Jordstykke. 

Vi ville have Vort General-Toldkammer og Com-
merce-Collegium paalagt at tage under Overveielse, hvor-
ledes det fornødne Toldopsyn kan indrettes paa Pladsen, 
ligesom og hvad der kunde være at foranstalte i Hen-
seende til den paa Planen afsatte Ladepladses Inddæm-
ning og Forsyning med Bolværk , samt Anbringelse af 
en Skibsbro eller Mole, og hvorledes de dermed for-
bundne Udgifter kunne tilveiebringes og dækkes. 

Naar nogle Aar ere forløbne, og senest inden Ud-
gangen af Aaret 1849 , vil den af Os under 17. Sep-
tember 1844 nedsatte Commission have at nedlægge 
allerunderdanigst Beretning angaaende hvorledes For- 

holdene paa Pladsen imidlertid have udviklet sig, og 
derhos at afgive allerunderdanigst Betænkning om og 
hvorvidt der efter Tingenes daværende Stilling maatte 
være Anledning til at forunde Pladsen de sædvanlige 
Kjøbstadrettigheder, under hvilken Forudsætning det er 
en Selvfølge, at de, som tidligere have nedsat sig samme-
steds, maa underkaste sig de dertil svarende For-
pligtelser. 

Idet Vi saaledes ved Oprettelsen af denne Handels-
plads have søgt at afhjælpe et i de indre Herreder af 
Nørrejylland længe følt Savn, der har været en væsent-
lig Hindring for Landbrugets og Industriens Fremskridt 
i denne Deel af Provindsen , ville Vi tillige, idet Vi er-
kjende Vigtigheden af at Pladsens Communicationsmidler 
snarest muligt erholde den Grad af Fuldkommenhed, 
som Forholdene tilstede, have Vort Rentekammer paa-
lagt, at tage under Overveielse hvorledes det paatænkte 
ny Hovedlandeveis-Anlæg fra Aarhuus til Ringkjøbing, 
navnlig forsaavidt den Deel angaaer,  , som skal føre 
igjennem Hammerum Herred og fremfor Alt fra Silke-
borg til Ikast, snarest muligt kan fremmes, ligesom og 
Vort General-Toldkammer- og Commerce-Collegium vil 
have at tage under nærmere Overveielse, hvilke For-
anstaltninger der kunde være at træffe for snarest muligt 
at give Farten paa Gudenaa al den Forbedring, som 
Omstændighederne tilstede; hvorefter bemeldte Collegier, 
ethvert for sit Vedkommende, har at forelægge Os Sagen 

til allerhøjeste Afgjørelse.« 

I Forbindelse med Foranstaaende har Hans Majestæt 
allernaadigst paalagt det Kongelige Danske Cancellie, 
snarest muligt at indkomme med nærmere allerunder-
danigst Forestilling med Hensyn til adskillige af Com-
missionen fremsatte Forslag angaaende Pladsens offent- 
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lige Indretninger, dens communale Væsen og sammes 
Bestyrelse, m. v., hvorom Commissionen ligeledes udfør-

ligt havde udtalt sig i sin allerunderdanigste Forestilling, 

men hvilket Alt foreløbig vil blive Gjenstand for nær-
mere Correspondence med de locale Autoriteter. 

Til Ovenstaaende var i Commissionens Indstilling 
endnu føiet: 

som No. 14: en Bestemmelse om, at Silkeborg ind-
til videre skulde høre under Linaa Sogn og Præst, dog 
at den egentlige Gudstjeneste paa Søn- og Helligdage 
snarest skulde afholdes paa Pladsen; 

som No. 15: at Silkeborg vel skulde henhøre under 
Hjelmslev Gjern Herred indtil videre, men Herredsfogden 
tilpligtes at holde en af Amtet autoriseret Fuldmægtig 
paa selve Pladsen; 

som No. 16: at naar der var kommen 20 Familier 
paa Pladsen skulde en egen communal Forfatning regu-
leres for Silkeborg, under Hensyn til Regulativ 22. Febr. 
1842 for Løgstør; 

at der snarest skulde gjøres Forslag til et eget 
Skole- og Fattigvæsen , og en Commission , bestaaende 
af localkyndige Mænd gjøre Forslag i den Henseende 
til de højere Autoriteter ; 

som No. 17: at de for Kjøbstæderne ved Frd. 
6. April 1832 § 15 befalede Brandredskaber skulde an-
skaffes af Beboerne for egen Regning; 

som No. 18: at en Bygningscommission, bestaaende 
af Politimesteren eller hans Fuldmægtig og 2 af Amtet 
tilforordnede Mænd strax skulde oprettes; 

om hvilke Indstillinger No. 14-18 Cancelliet skulde 
indgive Forestilling snarest muligt. Cancelliet fremsatte 
imidlertid strax flere Betænkeligheder herved. At be-
handle Pladsen som en særegen Commune førend den 
blev Kjøbstad, fandt man urigtigt; misligt, at lade 
de faa Beboere bære den om end i Begyndelsen kun 
ringe Fattigbyrde ; for Skolevæsenets Vedkommende 
urigtigt at lade Andre end Fabrikeieren bære Udgifter 
herved for Fabrikbørnenes Vedkommende; en  
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egen Politifuldmægtig fandtes f. T. ufornøden; Brand-
væsenet maatte først nærmere ordnes af Cancelliet og 
Forslag herom gjøres; Tilsyn med Bygningsvæsenet 
kunde overdrages til Branddirektøren. 

Til de kgl Resolutioner p. 56-63 ovf. maa endnu 
noteres efter Acter i Ministeriernes Arkiv: 

til Nr. 2 p. 56 ovf. Herved havde Cancelliet opkastet 
Tvivl, om det var hensigtsmæssigt, at de Drewsenske Fabrik- 
anlæg indlemmes i den eventuelle Kjøbstad, navnlig med 
Hensyn til den Fare, at disse i Tiden vilde afgive  ma n g e 
Fattige til Communens Forsorg. I al Fald meente 
Cancelliet, at der maatte stilles nogle Betingelser med 
Hensyn til Fabrikarbeidernes Forsørgelse i Trangstilfælde; 
samt udtrykkelig udtales, at de Immuniteter, der bevilges 
Nybyggere, ikke komme de Drewsenske Fabrikanlæg og 
de for dettes Skyld allerede opførte Bygninger tilgode. 
Hertil bemærkede Rentekammeret, a t man anseer netop 
Fabrikanlægets Indlemmelse i Byen for en af de største 
Fordele for denne, navnlig med Hensyn til de b e tyde-
lige Bidrag, som derved ville erholdes med Hensyn 
til Byens Skolevæsen, Fattigvæsen og alle dens 
communale Indretninger; at man snarere var til-
bøjelig til at antage, at Fabrikejeren kunde finde sin 
Regning ved at holde sig adskilt fra Byen end 
ved at erholde Fabrikken indlemmet i samme; og at 
Drewsen først efter megen Overveielse erklærede sig for, 
at Etablissementet indlemmedes i Byen. Derimod an-
saae Kammeret det for rigtigt, om der blev stillet 
nogle Betingelser i Henseende til Fabrikarbei-
dernes Forsørgelse i Trangstilfælde, hvortil 
Drewsen mundtlig havde erklæret sig villig*). 

t. p. 57 Nr. 4 ovf. Cancelliet fandt det tvivlsomt, om 
disse Frihaandværkere dog ikke skulde have Bevilling af 
Commissionen, navnlig saa betydende Haandværkere som 
Smede og Hjulmagere. 

*) Der blev ogsaa snart oprettet en Alderdomsforsørgelseskasse, hvortil 
Bidrag indeholdtes af Lønningerne; men denne er beklageligviis 
senere bortfalden. 	 Forf. Anm. 
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Papirfabrikken var opført, og det første 
Ark Papir tilvirket d. 1. Januar 1845, hvor-
efter Fabrikken fortsatte sin Virksomhed*). 

Der var nu altsaa udstedt en Indbydelse til 
Nybyggere at nedsætte sig paa Silkeborg. Der var 
tilsagt dem en næsten afgiftsfri Byggegrund, beliggende 
ved en Hovedlandevei; Næringsforhold omtrent som i 
Kjøbstæderne ; Fritagelse for Bygningsafgift i 5 Aar og 
for Consumtion og Formalingsafgift, og givet dem det 
dengang vigtige Tilsagn at kunne overdrage deres 
Næringsbevillinger til andre dertil kvalificerede i Tilfælde 
af Flytning eller Dødsfald. 

Af disse Tilsagn var Byggegrunden det vigtigste. 
Grundafgiften af 2 eller 4 Sk. pr. mo L Alen var ringe, 
skjøndt den capitaliseret langt overgik Jordens Værdi 
og den hidtil svarede Forpagtningsafgift af 2 Mk. pr. 
Td. Land. Consumtionen hævedes for hele Landet i 
Aaret 1851 ; Bygningsafgiftsfriheden ophørte fra 1. Ja-
nuar 1856, og de øvrige Forrettigheder bortfaldt ved 
Næringsloven af 29. Decbr. 1857, eller egentlig ved den 
Fortolkning man, da Handelspladsenes Stilling ikke var 
omtalt i Loven, gav den ved at henføre disse Pladse 
under Begrebet »Land«. 

Det skulde nu altsaa , da Papirfabrikken var kaldt 
tillive, fremfor nogensinde senere , vise sig, om denne 
Fabrik havde den Kraft til at frembringe en By, som 
man — ikke dengang men — senere saa almindeligt har 
tillagt den. I selve Forholdene var der ikke nogen 
egentlig Anledning til at tro herpaa ; thi Tilstedekomsten 
af henimod et Par hundrede Mennesker paa et Sted kan 
ikke bevirke et saadant Resultat, skjøndt den vel kan 
bidrage Noget dertil, omtrent som en Garnison i en By 

 

t. p. 58 Nr. 5 in f. Et af Cancelliet opkastet Spørgsmaal, 
om ikke disse sidste Bevillinger burde forblive ved de locale 
Øvrigheder, blev med megen Bestemthed, og under Hen-
viisning til, at Commissionen ellers ikke vilde 
kunne fortsætte dens »vanskelige og ulønnede« 
Hverv, besvaret benægtende af Commissionen og Rente-
kammeret , og Commissionens Bevillingsmyndighed er-
klæret nødvendig for det nye Anlægs heldige Frem-
gang. 

t . p. 58 Nr. 6 initio. Om det Hensigtsmæssige i en For- 
trinsret som den anførte yttrede Cancelliet ligeledes Tvivl. 
Rentekammeret yttrede hertil, at det, det fornemmelig kom-
mer an paa, er, at den endelige Afgjørelse, navnlig hvad 
Haandværksbevillinger angaaer, skeer ved Nogen , der 
har ret levende Interesse for det ny Anlæg. 

t. p. 59 Nr.7. Cancelliet fandt Betænkelighed ved denne 
Bestemmelse, hvorved »Næringsretten kommer til at nærme 
sig et reelt Privilegium« ; men hertil blev svaret, at man 
da maatte frygte for, at Mange vilde la de sig af-
holde fra at nedsætte sig paa Pladsen, og der 
opføre Bygninger, udsatte, som de da vilde være, for at 
Bygningerne ikke kunde ventes afhændede til antagelig 
Priis i Tilfælde af Dødsfald eller Bortflytning; samt at 
Tilsagnet jo kun skulde gjælde for de første Nybyggere 
og indtil Pladsen blev Kjebstad*). 

t. p. 6o Nr. 9. Det var indstillet, at Lodderne skulde 
bortforpagtes ved Auction blandt Nybyggerne, Mark-
jorderne paa 9 og Engene paa i Aar; men man blev 
enig om at ordne Forholdet saaledes , at Commissionen 
havde Valg mellem de i Resolutionen nævnte Alternativer. 

t. p. 62 Nr. 13. Efter Indstillingen betegner Ordet: »i 
det Hele«, at ogsaa Udbygninger skulde være 
teglhængte paa Silkeborg. Kongen havde for 
Unsgaard udtalt det ønskelige i, at Bygningerne 
erholdt et anstændigt og hyggeligt Ydre. 

  

 

  

 

*) Dette meget vigtige Privilegium for Nybyggerne gik, som bekjendt, 
tabt for Beboerne ved Næringsloven c. I I Aar derefter. 

Forf. Anm. 

  

   

          

       

*) Herom nedenfor. 
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altid er et Gode , en Forøgelse af Forbrugernes Antal, 
og dermed et Bidrag til Afsætning af nogle Artikler. 
Af Tørv har Fabrikken altid om Sommeren brugt en-
deel ; men det havde dog ikke megen Betydning ; og de 
øvrige Raamaterialier forskreves andetsteds fra med Und-
tagelse af Klude, der i en Række af Aar over hele 
Landet vare indsamlede til Strandmøllens Papirfabrik. 
Der findes ikke heller Spor af nogen Forbindelse imellem 
Papirfabrikken og Pladsens første Kjøbmand , R. L. 
Høltz er ma nn, der tilflyttede Pladsen i 1847 , og Fa-
brikken brugte jo sine egne Haandværkere. Der fore-
ligger nu ogsaa Yttringer af de Mænd, som i Silkeborgs 
første Udviklingstid boede paa Pladsen , som tyde paa, 
at Oplandet saagodtsom udelukkende var den Factor, 

her som overalt, der var bestemmende for Pladsens Ud-
vikling. M. Drewsen havde som bekjendt , af meget 
naturlige Aarsager , ikke stor Sympathi for en Handels-
plads der paa Stedet. Han søgte t. EN. i 1846 om et 
reelt  Privilegium paa Handel, en anden Gang om Ene-
ret til Aalefiskeri i Vandene heromkring. Idet Forf. 
Overeensstemmelse hermed og med sit nøie Kjendskab 
til disse Forhold tror, at Byen vilde være fremkommen, 
omtrent som den er, uden Fabrikken, som Tanken ogsaa 
var hos Regjeringen inden Vandkraften i 1844 overloden 
til Brødrene Drewsen, — tiltræder han derimod i fuldt 
Maal den, som vi have seet , af Regjeringsautoriterne 
havte Mening, at Fabrikken dengang var, som den endnu 
er, en Støtte for Pladsen. 

Handelspladsens første Aar, da, som bemærket, Fa-
brikken skulde, som man almindelig siger at den har 
det, have skabt Byen, tyde nu ikke heller paa, at dette 
har været Tilfælde. Udviklingen gik nemlig i disse Aar 
meget tarveligt og langsomt, hvilket ogsaa fremgaaer af  
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Fortegnelsen over de Huse, som Aar for Aar ere op-
førte, conf. Bykortet. 

De Nybyggere, der dengang nedsatte sig paa Silke-
borg , og som vare komne dertil med sanguinske For-
ventninger og en Tro paa Statens beskyttende og hjæl-
pende Haand, følte sig nu ogsaa snart i høj Grad 
skuffede, ikke just ved den Næring, de hentede fra Op-
landet , men især derved , at hverken Staten eller Com- 
munen hjalp dem med at tilveiebringe saadanne For-
nødenheder som Adgang til Laan i de opførte Byg-
ninger, Skole, Kirke og Kirkegaard, Politi, Brandvæsen, 
Jordemoder o. a. ni. Da der ikke var stillet Pengemidler til 
Commissionens Raadighed, og den ikke heller kunde faa 
saadanne bevilget af de daværende Collegier, maatte Alt 
gaa sin skæve Gang og Nybyggerne hjælpe sig igjennem 
saa godt som de formaaede. — Kun een Gang sees der 
at være anviist t000 Rd. af Statskassen til Commis-
sionen, formodentlig til dens Reiser og Contoirudgifter, 
der, efter hvad der vides, vare saa knapt tilmaalte, at 
Commissionen, denne ulønnede Commission, maatte af den 
Aarsag undertiden afstaa fra Reiser hertil, naar den gjerne 
vilde foretage dem, og at Secretairpersonalet først flere 
Aar derefter fik et tarveligt Honorar for sit Arbeide. 
Fra Silkeborgs Skabelse paa Papiret indtil 1854-1855, 
da der oprettedes øvrighed og Communalbestyrelse paa 
Stedet, blev der derfor saagodtsom intet andet udrettet 
end hvad Nybyggerne med deres svage Kræfter selv 
formaaede. 

Den nuværende Generation vil ikke forstaae , at et 
Anlæg , hvis Tilblivelse nærmest skyldes Christian den 
Ottendes, den suveræne Konges, personlige ønske, 
kunde mangle Hjælp ovenfra, ialfald i Kongens levende 
Live. Og dog var dette i høi Grad Tilfælde. Can-
celliets, dette dengang saa overmægtige Collegiums, ringe 
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Sympathi for Anlæget ; Nabobyernes Jalousi og Frygt 
for Næringstab; Amternes Ulyst til Udgifter, navn-

lig ved Veianlæg , til et dem , som man med Urette 

meente, uvedkommende Foretagende ; Modersognet Linaas 

Frygt for de mange Fattige , som Fabrikken og Byen 

antoges at ville tilføre det , alt dette i Forening med 
Mangel af Syn for den umaadelige Indflydelse en saa-

dan Handelsplads kunde faa paa Midtjyllands Fremgang 
i Cultur, samt endelig Krigen i 1848-51 vare her de 

nærmeste Aarsager til den Standsning i Fremgang, som 
var tilstede. Uagtet indtrængende Forestillinger fra den 
for Silkeborg varmt følende dygtige Godsforvalter Horne-
mann om Veianlæg , Kirke og Skole o. a. m., og Be-
boernes Andragender i samme Retning, blev der dog 
udrettet saa lidet, at vi i 1847 i en Beretning til Kongen 
fra Commissionen forefinde den Udtalelse af denne, at 

»kun Haabet om, at de nu i flere Aar paatænkte For-
bedringer i Henseende til Pladsens Communicationsmidler 
ville komme istand , har kunnet og fremdeles vil kunne 
bringe Nybyggere til deri at nedsætte sig og opretholde 
deres Mod ; men at det er at befrygte, at de ville tabe 
dette, og mulig tilsætte den Formue, som de havde 
forventet at kunne gjøre productiv paa Pladsen , saa-
fremt for lang Tid hengaaer, inden dette Haab realiseres; 
og at saaledes en længere Tidsudsættelse med hine For-
anstaltninger vil kunne medføre, om end ikke, at Planen 
til Handelspladsens Anlæg mislykkes, saa dog at denne 
i en langt sildigere Periode naaer den Betydning og 
bliver af den gavnlige Indflydelse for det Indre af Nørre-
jylland, som den med behørig Understøttelse vil kunne 
opnaae.« I en Forestilling af1850 giver Reguleringscommis-
sionen de uheldige Tidsomstændigheder deelviis Skyld for 
den ringe Fremgang, anbefaler Gudenaas Oprensning og 

en Dæmning over Langsø , og udtaler den Mening , at 

   

Vanskelighederne hidrøre fra »Mangel af Interesse 
for Anlæget*).« 

Uagtet den Skole i Modersognet Linaa , til hvis 
Skoledistrict Silkeborg hørte , var omtrent 1 Miil fra 
Silkeborg , Kirken og Kirkegaarden i Linaa 11 / 4  MW, 
overlod man Nybyggerne , disse fattige Folk , selv at 
sørge for deres Børns Underviisning, selv at montere og 
indrette det Capel , der endelig blev dem overladt paa 
Silkeborg Hovedgaard. Uagtet det af Hornemann ofte 
og eftertrykkelig blev udhævet, at Retstilstanden var saa 
daarlig i Egnen, resolverede Cancelliet d. 9. April 1847 
og 26. Februar 1848, at naar der nu ansættes en Vægter, 
der kan assistere, og et Par af Beboerne forsynes med 
Politiskilt, ansees en Politibetjent overflødig. — Og, i god 
Overeensstemmelse hermed, nægtede Skanderborg Amts-
raad at give Jordemoderen i Mollerup, under hvis District 
Silkeborg hørte, en af hende, naar Silkeborg fik sin 
egen Jordemoder, forlangt Erstatning af Jo Rdl. aarlig, 
saa at Byen som Følge heraf i flere Aar maatte und-
være et især blandt denne unge Befolkning saa høist 
fornødent Væsen. 

Linaa Sogneraad , hvorunder Silkeborg hørte indtil 
Delingen i 1856 var foregaaet, havde efter hvad der 
foreligger, ikke en eneste Fattig fra Silkeborg, og ingen 
Fattigbyrde derfra; men uagtet dette, og uagtet man 
paalignede Silkeborg en aarlig Communeskat efter Formue 
og Leilighed, foruden den efter Hovedgaardens Hartkorn, 
sørgede man ikke for, eller engang bidrog til, Skole- 

 

   

    

    

    

    

    

*) Denne Yttring af Regjeringscommissionen, brugt i Forbindelse med 
den om Communicationsmidlerne, kan ikke overraske, naar der ses 
hen til, i hvilken Orden Chausseerne til Nabobyerne bleve anlagte, 
nemlig med Udgangspunkt fra Nabobyerne, altsaa ligefrem til Skade 

for Silkeborg. 	Vejen fra Rymalle til Silkeborg venter saaledes 

endnu paa sin Anlæggelse. 
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væsenet paa Silkeborg, til at Pladsen kunde faa sin 

egen Skole. Dette betragtedes som en Sag, der var 

Linaa Sogn ganske uvedkommende. Følgen heraf var 

naturlig den, at Beboerne, der jo ikke kunde lade Børnene 

gaa til Skjellerup-Nygaard , ca. i Miil fra Silkeborg, 

maatte selv sørge for Skolegangen saa godt som de 

kunde. Fra Papirfabrikken, hvis Arbeideres Børn dog 

dengang udgjorde det langt overvejende Antal, sees der 
ikke paa den Tid at være ydet nogen særegen Hjælp. 
Følgen af alt dette blev da ogsaa, foruden en suur Til-
værelse for Læreren, den i 1846 privat antagne for sin 
Gjerning saa nidkjære Børge Møller (nuv. Overlærer ved 
Borgerskolen),. at Skolen engang i c. 1 /2  Aar var nedlagt, 
og Børnene paa Silkeborg uden nogen Undervisning*). 

Det var allerede i de første Aar af Silkeborgs Til-
værelse bestemt, at naar der blev et Antal af 20 Familier 
paa Silkeborg, skulde denne have sin egen communale 
Forfatning. Dette Tal viste sig imidlertid at være for 
ringe til derpaa at grunde en Selvstyrelse, og der blev 
derfor Tale om at indrette en oligarkisk Styrelse, be-
staaende af Politiinspecteuren, Papirfabrikkens Eier, og 

et Par Nybyggere. Men saa længe der hverken var 
geistlig eller verdslig Øvrighed paa Stedet, der kunde 

optræde med en ved Love bestemt Autoritet, var det 
uden Nytte at begynde paa Sligt, og det blev derfor 
ikke heller andet end Tilløb til Forsøg, hvad der i denne 
Retning fremkom; Tilløb, der dog, som Forberedelser til 
de senere Foranstaltninger, havde deres Nytte. 

Krigen i 1848-50 havde vel nogen, men ikke megen 
Indflydelse paa Udviklingen. I 1849, da Aarhus og 
Landet derfra syd paa var besat af Fjenden, paastaas 

*) Da det var kommen saa vidt, hjalp Fabrikeieren Skolen ved 
Tilskud. 
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der, hvad der vel kan være troligt, at Landboerne langt 
ind imod Aarhus og Skanderborg søgte til Silkeborg 
for at undgaa at komme i Berøring med Fjenden. Der 
var kun to Gange fjendtlige Streifcorpser paa Silkeborg, 
der dog ikke gjorde megen anden Skade end at de i 
Ry Kro, til Emballage om endeel god Viin, der laa i 
Kjælderen, brugte en i Kroen fra gammel Tid henliggende 
Fremmedbog med værdifulde Skizzer og Digte af vore 
Kunstnere og Digtere, som havde besøgt Kroen, der 
dengang var det eneste Repos for de Himmelbjergs-
farende. Der var i disse Aar ikke nogen synderlig Til-
strømning af Nybyggere til Pladsen. Det er en urigtig 
Paastand, naar man almindelig har antaget, at denne 
Menneskestrøm dengang var saa stærk. Som vi have 
seet ovenfor, krævedes der visse Qualificationer for at 
opnaa Tilladelse til at nedsætte sig som Næringsdrivende 
paa Silkeborg, samt Capital til at kunne bygge ; og der 
blev vraget stærkt imellem de Ansøgende. Regjerings-
commissionen holdt saa stærkt paa sit Herredømme over 
Grunden, at den forbød dem, der havde erholdt Bygge-
plads og som havde bygget, at udleie Beboelser uden 
Tilladelse af Commissionen ; og Ansøgninger fra For-
skjellige om at nedsætte sig paa Stedet uden at bygge, 
bleve uden videre afslaaede. Der er saaledes neppe 
nogen By, der fra først af har havt en saa udsøgt Be-
folkning som Silkeborg. Hvilket uhyre Spring man i 
denne som i saa mange andre Henseender gjorde ved 
Næringsloven i 1857, vil nedenfor blive berørt. 

Det der dengang kom Silkeborg tilgode og som 
ligeledes forandredes ved Næringsloven, var det ovenfor 
berørte, af Regjeringen fremhævede , saa længe følte 
Savn af en saadan Plads i Midten af Jylland, med andre 
Ord det store Opland, som da af forskjellige Grunde 
søgte til Silkeborg. Forfatteren af nærværende Skrift 



*) Den endnu tilværende Forsendelse af Varer med Pram mellem 
Randers og Silkeborg, og med Dampskib Randers-Kjøbenhavn 
fortsættes endnu af Handlende og Andre paa Grund af sin Billighed 
og det almindelige Fragtgods's Sneglegang paa Jernbanerne. 
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maatte holdes Markeder d. 15 Marts og d. 25 October, 
ialt altsaa 4 Markeder samt Torvedag hver Løverdag. 

Handelsbevillingerne i Silkeborg vare, som 
antydet, personelle med den i Resolutionen af 8 Januar 
1846 (ovf. S. 56 ff.) tilsagte Adgang til at overføre dem 
til en qualificeret Efterfølger. De gave, med en enkelt 
Undtagelse, der var gjort, Adgang til al Slags Handel. 

Handelen gik dengang næsten udelukkende over 
Randers, hvor Tømmerlast, Jern og andre tunge Varer 
kjøbtes , Colonialvarer forskreves mest fra Kjøbenhavn. 
Kun hvad Manufacturvarer angik, gjorde de 2 Manufactur-
handlere dengang personlig deres Indkjøb i Hamborg, 
og fortoldede Varerne almindelig i Aarhus eller Horsens. 
Pramfragten fra og til Randers var da, indtil der i 1856 
blev stadig Fragtkjørsel paa Aarhus, uden Sammen-
igning den billigste*). Pladsen havde da, som i mange 
Aar endnu, kun en yderst indskrænket Fortoldningsret. 

Fra Regjeringens Side indskrænkede det, der i denne 
Periode (før 1854) skete, sig iøvrigt til meget lidet. Der var 
dengang, som nu, en Godsforvalter paa Hovedgaarden; 
han blev brugt som Regjeringscommissionens Mellemmand 
overfor Befolkningen og med Hensyn til alt, hvad der 
skulde udføres; og ved aabent Brev af 21 Juli 1847 til 

Amtmanden over Skanderborg Amt blev det bestemt, 
at denne Bestillingsmand skulde som constitueret Politi-
inspecteur indtil videre udøve den locale Politi- og øvrig-
hedsmyndighed paa Pladsen. I denne Egenskab blev 
der tillagt ham en Tillægs-Løn af 200 Ildl., og hans 
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har strax efter sin Ankomst til Silkeborg i 1854 af 

Kjøbmændenes Bøger søgt Oplysning om, hvilke Sogne 

der dengang havde deres Handel her. Han erfarede 

heraf, at følgende Sogne h eel t, nemlig : 
Linaa, Dallerup, Alling, Tulstrup, Gjern, Skannerup, 

Tvilum, Them, Vrads, Grønbæk, Svostrup, Vinderslev, 
Kragelund, Funder, Serup, Lemming, Seiling, Sinding, 

Gjødvad, Balle, Gjellerup, Rind, Ikast. Bording, 
og følgende Sogne tildeels, nemlig : 

Nørresnede, Eistrup, Vinding, Bryrup, Ry, Levring, 
Hørup, Hinge, Sunds, Herning, Ørre, Sneiberg, Tjørring, 

Skarrild. Assing, 
i alt en Befolkning af over 24000 Mennesker, dengang 

søgte dertil. 	Vi ville nedenfor komme til at berøre, 
hvorledes Forholdet nu er i denne Henseende. 

Markeder vare dengang i langt større Credit end 
i de senere Aar. Uden at gaa tilbage til Fortiden her 

i Egnen*) fortjener det at fremhæves, at den første 
Kjøbmand paa Silkeborg, R. L. Høltzermann, ogsaa var 
den første, der søgte om, at her maatte blive Markeder 
og Torvedage, altsaa ved Markeder at aabne Døren for 
andre Byers Handlende ; og i 1847 søgte Nybyggerne 
om at faa endnu 2 Markeder. Da dette blev anbefalet 
af Cancelliet, bestemte en kongl. Resolution af 12 Au-
gust 1847, at den 18 Juni og den Fredag, som er nærmest 
den 18 September, skulde være Markedsdage; og ved 

allerh. Ordre af 21 Juli 1848 fastsattes, at der endvidere 

*) Et allerh. Rescript af i4de November 1727 bevilger et nyt Marked 
i Ry hver 3die November efter Forestilling fra Rytter-Sessionens Depu-
terede, »at bemeldte Ry, der i forrige Tider skal have været en 
Kjøbstad og hav t tre Mark ede r, hvoraf de 2 ere henlagte til 
Skanderborg , aarlig skal aftage formedelst Vildsvin  og andet 
stort Vildt, der udi Mængde findes i de kgl. Skove, og skal til-
føie de der Boende Skade paa deres Jorder, som desforuden skal 
være skarpe og sandige.« 
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Stilling betegnet saaledes, at han indtil videre skulde 
udøve bemeldte locale Politi- og øvrighedsmyndighed paa 
Pladsen, uafhængig af Herredsfogden i Skanderborg, 
specielt fungere i de locale Anliggender, paase Over-
holdelsen af de givne Bestemmelser for Handelspladsen 
og overholde god Orden; have Bemyndigelse til at op-
tage Rapporter, anholde og strax afsende den Anholdte 
til Herrredsfogden, hos hvem den egentlige Retspleie 
skulde forblive, endelig i det Hele udføre alle Pladsen 
vedkommende Forretninger, der bleve ham paalagte. -
Paa Papiret saae dette jo ganske godt ud, men da Rets-
pleien skulde blive hos Herredsfogden i Skanderborg, 
hvem øvrighedsmyndigheden i det paagjældende District 
ikke heller blev fratagen, fulgte det ganske naturlig af 
sig selv, at denne Politiinspecteurs Autoritet ikke kunde 
blive ret stor, ikke større end en Sognefogeds. Der 
blev ogsaa snart fra Silkeborg ytret ønske om en mere 
udvidet Myndighed for Politiinspecteuren, ligesom der 
ogsaa fra de højere Autoriteter blev spurgt Retsbetjentene 
i Skanderborg og Bræstrup, for hvilken Godtgjørelse de 
vilde afstaae de Sogne, der skulde henlægges til Birket. 
Men, da den Godtgjørelse, de forlangte, var meget høi, 
blev det hele Anliggende stillet i Bero, og vilde for-
modentlig-  til uberegnelig Skade for Silkeborgs Udvikling 
have hvilet længe, dersom ikke Tilfældet var kommen 
til Hjælp i 1853 ved samtidig at skabe Vacancer i begge 
de paagjældende Nabo-Embeder. 

Et rigtignok meget tarveligt Arrestlocale fik Politiet 
1848 (Kgl. Resol. 26/8) derved, at en lille Bygning øst 
for Hovedgaarden blev indrettet med en enkelt Celle; 
men dette Locale havde den uheldige Egenskab, at der 
maatte holdes stadig Bevogtning for enhver Forbryder, 
der ikke godvillig vilde blive der.  
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Politibetjent havde man, som der ovenfor er hen-
tydet til, ikke endnu i 1850. Til en Vægter fik man 
dog i 1848 en Bopæl paa Hovedgaarden, til hvem der 
ved Kongl. Resolution af 3 Oktober 1847 var fra i Ja-

nuar 1848 bevilget et aarligt Bidrag af so Rdl. af Silke-
borg Godses Jordebogskasse *). 

Med Post- og Befordringsvæsenets Indret-
ning gik det, om muligt, endnu langsommere frem Paa 

en Tid som den nuværende, da hele Landet er over-
spændt af et Net af Landposter, der daglig kjørende 
eller gaaende udgaa som Radier fra næsten alle Kjøb-
stæder og Pladse, vil det neppe forstaaes, at man den-
gang (i 1846) ikke paa Silkeborg var kommen videre i 
Postvæsenet, end at man selv maatte sørge derfor, og 
Hornemann slutte en Overeenskomst med en Nybygger 
om at befordre Post til og fra Aarhus e en Gang om 
Uge n"), mod derfor at oppebære 2 Sk. for et Brev og 

Sk. pr. Pd. for Pakker og Varer, hvilket saaledes blev 
approberet af Generalpostdirecteuren d. 3 October 1846, 
Nybyggeren givet Eneret, og en Befordringsstation op-
rettet paa Silkeborg. Før den Tid, fra 1 Mai 1845, 
havde der kun været een ridende Post om Ugen. Til 
dette primitive Postvæsens Opretholdelse havde Byens 
og Omegnens Folk desforuden tegnet sig for 
aarlige Bidrag. 

Og med de øvrige Communicationsmidler 
til Pladsen gik det ikke bedre fremad. Med Broen over 
Langsø, hvorpaa der strax med Rette var lagt saa megen 
Vægt, og som endnu danner Adgangen til Silkeborgs bedste 
Opland, kom man i denne Periode (før 1854) ikke videre 
end til Overslag og Undersøgelser, uagtet en Privatmand, 

*) Opherte if. Finantsmin. Resol. af II Marts 1859. 
**) Nu have vi her Post 8 Gange om Dagen. 
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Ejeren af Kjærsgaardmølle, allerede i 1845 havde til-
buden at lægge en Bro over Vandet paa det Sted. 
Viborg Amtsraad var endnu i 1848 imod baade Broen 
og en Landevej fra Viborg til Silkeborg. 

Af Ve i e blev Hovedlandeveien mellem Silkeborg 
og Ikast den første, der blev anlagt, nemlig i 1848, 1849 
og i850; Veistykket i Øst mellem Silkeborg og Mollerup 
i 1851 og 1852; mellem Mollerup og Galten i 1852 og 
1853; mellem Skanderborg og Alken i 1848; hvorhos 
det i Forbindelse med førstnævnte Veianlæg var bestemt 
ved Kongelig Resolution af i i April 1846, at den Deel 
af Aarhuus-Ringkjøbing Chausse, som passerer Silkeborg, 
skulde brolægges. Dette var i en lang Aarrække der-
efter den eneste Brolægning i Byen. Desværre blev den 
anlagt for højt, hvorved der senere (i 1867) er paaført 
Byen en betydelig Udgift i Vestergade til en Cloak, der 
ikke engang er hensigtsmæssig. — Af Gader blev, 
foruden denne Hovedgade i 1848, afsat den nuværende 
Søndergade. I Commissionens Skrivelse af 21 Februar 
185o udtaltes det, at Hovedgaderne ikke skulde være 
bredere end 15 Alen*); og samme Aar blev Gaden bag 
Raadstuen ned til Langsø anlagt. 

Over de øvrige Communicationsmjdlers Anlæg, 
som Lysaas Oprensning, Anlæg af en Om-Lade-
plads ved Remstrup Aa og en Sluse mellem 
denne og Langsø, samt af en Havn ved sidstnævnt e 
S ø blev der i denne Periode gjort Overslag, men intet 
endnu dengang fremmet. — Med Hensyn til Sluse n 
bestemte en Kongl. Resolution af 5 Juni 1846, efterat 
Rentekammeret havde forestillet, at Gudenaaen først 
maatte forbedres, og at Slusen vilde skade Silke-
borg: at Sagen skulde stilles i Bero. I denne Hvile- 

*) En forunderlig uheldig Indskrænkning. 
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stand er denne vigtige Sag senere forbleven, og des-
værre er Staten, ved Salget af de forbeholdte 20 Hestes 
Kraft, i 1873 ophørt at være Herre over Udførelsen af 
dette gavnlige Foretagende, der nu neppe nogensinde 
kommer istand. 

En Brænderi- og Toldcontrol i Jyllands Midte 
med Station paa Silkeborg, blev, ifølge Foranstaltning 
af det daværende Generaltoldkammer, oprettet ifølge 
allerhøjeste Resolution af 12 Mai 1847, og strax sat i 
Virksomhed. Dens nærmeste Formaal var at udrydde 
den da endnu saa gængse ulovlige Brændevinsbrænden 
og Bissekramhancielen, der dengang florerede stærkt. 
Det er indlysende, at man ved at give denne Control 
sit Sæde i Silkeborg, værnede om den unge Byes lov-
lige Handel og Brændevinsbrænden, to saare vigtige 
Erhvervsgrene for en Nybyggerby, paa en Maade, der 
fortjener Paaskjønnelse. 

Med den kirkelige Ordning gik det saare lang-
somt fremad. Det var vel allerede ved Kongl. Resolution 
af 8 Juli 1846 bestemt, at der hver Søn- og Helligdag 
skulde holdes Gudstjeneste i Silkeborg i en Sal i den 
sydostllge Ende af Slottet. — Men — i 1850 insisterer 
Hornemann, der var forflyttet til Augustenborg, men 
endnu blev hørt om Silkeborgske Anliggender, paa at 
Silkeborg maatte faae Capel og Gudstjeneste. Da den 
kgl. Resolution af 1846 nemlig ikke gik Haand i Haand 
med en Bevilling af de fornødne Pengemidler til Mon-
teringen af Capellet, hvortil der aldrig sees at være givet 
Noget af Staten, maatte dette Anliggende vente indtil 
en eller anden lykkelig Begivenhed kom til. En saadan 
indtraadte derved, at Kjøbmand, senere Agent, R. L. 
Høltzermann skænkede de fornødne Stole eller Bænke, 
og andre Beboere Alter og dertil hørende. Endnu d. 
15 Februar 185o erklærer Regjeringscommissionen, at 
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ovennævnte kongl. Resolution af 8 Juli 1846 hidtil har 

været den aldeles ubekjendt ! 
Skole n, hvis Misere i denne Periode ovenfor er 

berørt, flyltede i denne Tid fra det ene til det andet 
Lokale, og var, som bemærket, engang husvild og derfor 
hævet. Autoriteterne i Kjøbenhavn yttrede idelig, at 
Drewsen burde holde Skolen, da Børnene saa godt som 
udelukkende stammede fra Fabrikken. Men dertil havde 
han, selv saa godt som Autodidakt, ikke tilstrækkelig 
Interesse for Underviisningsvæsenet, som han i det Hele 
med sine store practiske Egenskaber manglede admini-
strativt Talent i enhver anden Henseende end den ham 
foreliggende Livsvei. Lærer Møller begyndte med 24 
Børn, den senere Stigen see S. ioo nedenfor. Om Planen for 
Skolen brevvexledes der i Aarene 1846-1850 imellem 
de forskjellige Autoriteter. I en Skrivelse af 21 April 
1846 havde Cancelliet yttret, at Skolens Nødvendighed 
var opstaaet ved det af Regjeringen fremkaldte Kjøbstad-
anlæg især ; Linaa Sogn og en til Skolevæsenets Ordning 
nedsat Commission meente derfor, at den burde anlægges 
af Staten; Linaa Sogn forlangte endog en Godtgjørelse 
af 3o Rdl. aarlig i to Aar eller 300 Rdl. eengang for 
alle, samt at beholde et Legat af 8 Rdl. aarlig, der ved 
Hovedgaardens Salg i 1767 var paalagt Hovedgaarden 
til Skjellerup- Nygaard Skole, og 2', Favne Brænde 
aarlig fra Silkeborg Skove. Fra Silkeborg fremkom 
Ønsker om, at Læreren skulde kunne undervise Børnene 

i »nyttige Kundskaber efter en mere udvidet Maalestok 
end i Almueskolerne, navnlig i Tydsk(, paa Grund af 
de til Fabrikken og Pladsen hørende Familiers Stilling i 

Samfundet. Localet var dengang beregnet paa 6o Børn, 

og der blev tillagt Læreren 150 Rdl. i Penge, frit Værelse 
og Ildebrændsel, samt senere, da Capellet blev taget i 

Brug, en Deel af Accidentserne af Silkeborg Skoledistrict, 

hvilket sidste, saavidt det kan sees, var ligt det nuværende, 
altsaa strakte sig til nuv. Linaa Sogns Grændse. Fra 
18 Febr. 1851, da Møller fik Kaldsbrev, tilfaldt Offer 
og Accidentser ham udeelt. 

Om en egen Kirkegaard  for Silkeborg blev der 
først Spørgsmaal i Aaret 1851 ), da Kirkegaarden Nr. 
nærmest Byen blev udlagt af Lunden til dette Brug. 
Om de sanitære Forhold i Henseende til Beliggenheden, 
som i Aarhundredets Begyndelse havde spillet, og senere 
iglen kom til at spille, en saa vigtig Rolle i disse An-
liggender, var der dengang saa lidet Spørgsmaal, at 
Byggeplads til Præstegaarden efter gammel Sædvane 
blev udlagt lige ved Siden af Kirkegaarden. 

I 1852 nedsatte der sig en privat practiserende J o r de-
mod er paa Handelspladsen, den samme som endnu 
er der. 

Med Hensyn til Brand- og Bygningsvæsenet 
var det ved ovennævnte Resolution af 3 Marts 1847 be-
stemt , at en Bygningscommission skulde indrettes paa 
Silkeborg med det Hverv at paasee, at Bestemmelserne 
i den kongelige Resolution af 8 Januar 1846 (p. 62 No. 
13 ovenfor) overholdtes. Arkitekt Nebelong var allerede 
i 1845 anmodet om at revidere Tegningerne, hvorved 
der altsaa maa være tænkt paa at tage Skjønhedshensyn 
i Betragtning**). Men ligesom det allerede ved oven-
nævnte Resolution af 1847 var blevet bestemt som en 
naturlig Følge af, at Handelspladsen hørte og hører 
under Brandforsikkringen for Landbygninger, at den 
ifølge Anordningen for Brandvæsenet i Kjøbstæderne af 

6 April 1832 gjældende Forpligtelse til at have visse 
bestemte Brandredskaber ved Nybyggerstederne i Silke- 

 

*) Før den Tid begravedes de i Silkeborg Døde paa Linaa Kirkegaard. 
**) Sammenlign ovf. Chr. d. 8des Udtalelser for Unsgaard. 
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borg, ikke kunde udstrækkes til Silkeborg, saaledes blev 
det ved Resolution af 3 Juli 1848 tilkjendegivet Politi-
inspecteuren paa Silkeborg, at Intet kunde paalægges 
Nybyggerne i denne Henseende, udenfor hvad Bestem-
melserne i Rescript 8 Januar 1846 (ovenfor) foreskrev, 
og under 12 Februar 1848 gjorde Regjeringscommissionen 
Cancelliet opmærksom paa , at Bygningscommissionen 
endnu ikke var traadt i Virksomhed. — Om Brandcorps 
eller Sprøiter var der da ikke Spørgsmaal, undtagen for-
saavidt Papirfabrikken for sin egen Skyld tidlig anskaffede 
en Sprøite. 

Fritagelse for Bygningsafgift var, som oven-
for bemærket, indrømmet ved Pladsens Anlæg paa 5 
Aar, og blev derefter fornyet, sidste Gang paa samme 
Aaremaal ved kongelig Resolution af 19 Mai 1851. 
Derefter ophørte den fra 1 Januar 1856. 

Antallet af Byggepladsene, der fra først af 
vare afsatte med et meget ringe Tal, som ret viser, 
hvilke Forestillinger man havde om Pladsens Fremtid 
(see det vedhæftede Kort over Silkeborg By, hvorpaa 
Byggepladsene og daværende Bygrændse ere afsatte), 
blev efterhaanden, t. Ex. d. Io October 1848 og 17 Mai 
1851, udvidede. 

Det var i denne Tidsperiode før 1854 et føleligt 
Savn for Pladsens Fremgang, at der ikke kunde opnaas 
Laan af offentlige Midler i Ejendommene. Dette 
blev flere Gange nægtet, og det er indlysende, at denne 
Nægtelse ogsaa maatte have Indflydelse paa Byens pri-
vate Credit, hvilken dengang i det hele var meget ringe. 

I Begyndelsen af Fyrrerne var den bebudede Hoved-
forandring i det Indre af den saakaldte Slotsbygning 
foretagen, for at Kongen kunde opholde sig der med 
nogenlunde Bekvemmelighed. 	Forandringen, der skal 
have kostet meget, bestod hovedsagelig i Montering og 
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Oppudsning forneden, samt i Opførelse af endeel Qvist-
værelser. Det er ovenfor bemærket, hvor lidet dette 
blev benyttet, idet Christian den ottende kun een Gang 
efter 1840, og da kun een Dag over, opholdt sig paa 
Silkeborg. Senere har Ingen af Kongerne boet paa 
Slottet, der var det sidste Tilholdssted som Konge-
bolig i Landets største Provinds, Jylland. 

At Regjeringscommissionen ved allerhøjeste Ordre 
af 7 Mai 1852 blev hævet, og dens Forretninger hen-
lagte und er Indenrigsministeriet, kunde, som Forholdene 
havde udviklet sig, ikke være til Skade for Pladsen. 

 

   

Aarene 1854 indtil 1880. 

 

 

I Slutningen af Aaret 1853 indtraadte der samtidig 
Vacancer i Herredsfogedembederne i Hjelmslev-Gjern og 
Thyrsting-Vrads Herreder, som muliggjorde Dannelsen 
af en Jurisdiction paa og omkring Silkeborg, uden Ydelse 
af nogen Erstatning, hvilket Erstatningsspørgsmaal hidtil 
havde været den væsentlige Hindring derfor, som vi oven-
for have seet. Det blev derfor ved allerhøjeste Resolu-
tion af 11 Januar 1854 bestemt, at der til den ny Juris-
diction, som benævntes Silkeborg Birk*) skulde hen-
lægges : foruden Silkeborg Handelsplads endvidere Them 
Sogn af Vrads Herred, Ry Sogn af Thyrsting H. og 
Linaa, Gjern, Skannerup samt Tvilum Sogne af Gjern 
Herred"). Det blev derhos bebudet i Forestillingen, 

 

  

 

*) For at bevare den ældgamle Herredsinddeling, blev denne Be-
nævnelse benyttet. 

**) Foruden de almindelige Sportler og Stadepenge ved Markeder til-
lagdes der Embedet som fast Gage de 200 Rdl., der vare Politi- 
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men hvilket aldrig blev til Virkelighed, at de Silkeborg 

umiddelbart tilgrændsende Sogne af Hids Herred, nemlig 
Balle, Gjødvad og Funder, i Vacancetilfælde skulde lægges 
til Birket*). Under 20 Marts 1854 beskikkedes For-
fatteren af dette Skrift til Birkedommer  fra 1 Mai s. A. 

Hermed var altsaa en Organisation  af Besty-
relse s forhold ene begyndt; men dette var ogsaa alt. 

Da Birkedommeren nogle Dage før I Mai meldte sig 
hos Amtmanden i Skanderborg med Forespørgsel om, 
hvor han skulde aabne denne ny Ret Tirsdagen d. 2 
Mai, og hvor han skulde have Arrestanter, blev der 
svaret ham, at han maatte selv sørge for at leje et 
Rets-Lokale, at man ikke engang vidste et saadant at 
paavise, og at Anholdte og Arrestanter skulde opholde 
sig i Arresterne i Bræstrup og Skanderborg, altsaa føres 
til Forhør og fra Forhør mindst 12 Miils Rejse for 
hvert Forhør. At en saadan Ordning maatte give og 
gav Anledning til nogle Uregelmæssigheder, for hvilke 
man dengang paa højere Steder var langtfra at finde 
nogen Undskyldning i hine Forhold, er en Selvfølge. 

Resolutionerne, der vedkomme Oprettelsen af Birke-
dommer-Embedet , samt Politivedtægten af 1871 ville 

findes angivne i Anhanget **). 

inspecteurens Lønning. Embedsindtægten , regnet efter den hid-
tidige, var efter Opslaget meget lille, 23 å 2400 Rdl. Brutto,  og 
der var en ringe Concurrence om det, men Fremgangen i Ind-
tægter, paa Grund af Handelspladsens, men og især Oplandets Op-

komst, desto større i den senere Tid. 
*) Da Vacancen i Hids Herred indtraf i 1860, ansøgte Beboerne af 

disse Sogne og Handelsstanden i Silkeborg indstændig om, at det 
maatte skee ; men Justitsministeriet nægtede det. Den faste Lønning, 
der dog ikke var nogen absolut Hindring for denne Jurisdictionsfor-
enings Iværksættelse, var dengang fastslaaet ved Loven af 19Febr. 1861. 

**) Ifølge Justitsmin. Resolution af 20 Sept. 1859 og 18 December 

s. A. ansattes der en Sognefoged og Læg dsma n d paa Silke-
borg med en aarlig Løn af 20 Rdl. af Amtsfondet. Ved Inden- 

Medens den overordnede communale Styrelse 
forblev som den var : Skanderborg Amtsraad og Silke- 
borg if. Indenrigsmin. Skr. 12 April 1856 i denne Hen-
seende betragtes som Landsogn*), blev det nu den 
første Opgave at skabe en underordnet communal Be-
styrelse for Handelspladsen; og der blev derfor ogsaa 
af Regjeringen forelagt Rigsdagen 1854-1855 et Udkast 
til et Regulativ, der, i alt væsentligt uforandret, under 
20 Marts 1855 emanerede som Lov. — Vi ville nu 
undersøge, hvilke Forandringer og Forklaringer, der 
siden den Tid ere emanerede med Hensyn til dette 
Regulativ, hvis Orden derfor følges. 

Communens territoriale Omfang. — I Re-
gulativet var Intet berørt om nogen egentlig By-
grændse, kun om et Bydistrict, hvortil Silkeborg Jorder 
ogsaa maatte henregnes, og et Landdistrict. Til Land-
districtet var kun henlagt de enkelte i Regulativet nævnte 
Ejendomme og Skove. — Da det imidlertid ved en 
Overeenskomst af 3 Marts 1856 (Anh.) med Linaa 
Sogneraad var bleven bestemt, at Silkeborg Domænes 
Grændse mod Linaa Sogn skulde være den communale 
Grændse i Henseende til Fattig- og Skolevæsen, og der 
snart derefter opstod Spørgsmaal om en offentlig Vei 
over Silkeborg Hede i Øst skulde høre under Linaa 
eller Silkeborg, bestemte Indenrigsministeriet og derefter 
Loven af 3o October 1857 — hvormed fulgte et Kort over 

rigsministeriets Resolution af 2 Juli 1873 bifaldtes det, at der var 
tillagt ham 20 Rdl. af Communens Kasse. — Bestillingerne ere 
borgerlige Ombud som i Landsognene. 
Cfr. Lov i Marts 1867 § 2 og Regulativ 29 s. M. for Marstal, samt 
Lov om Landcommunernes Styrelse af 6 Juli 1867, § 35, hvorefter 
Handelspladsene maa antages at skulle deeltage i Valget af den 
større Halvdeel af Raadet ved Valgmænd. I den mindre Halvdeels 
Valg (største Amtsrepartitionsbidrag) kan Pladsen aldrig komme til 
at tage Deel. 
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Landdistrictet, der præciserede Grændsen og udvidede 
den til Domænens Grændse mod Øst —, at Grændsen 
skulde være den nævnte'). Skjøndt det ikke er ud-
trykkelig udtalt i Loven, at Grændsen angik andet eller 
mere end det i Regul. 20 Marts 1855, § I, nævnte 
Fattig-, Skole-, Kirke- og Jordemodervæsen, antoges den 
almindelige Sognegrændse dog at slutte sig hertil, saa 
at den paa vedhæftede Kort over Landdistrictet 
angivne Grændse maa antages at være almindelig for 
alle communale Anliggender. 

If. Indenrigsmin. Skr. af 13 Marts 1868, 25 Septbr. 
1869 samt 25 Novbr. 1870 maa det antages, at Land-
districtet skal deeltage i Udgifterne til Fattig- og Skole-
væsen, Kirke-Gaard og Plads, Veie, Gader, Snekastning, 
Gudenaa, Thinghus, Kæmner, Organist, Sundhedsbetjent, 
Politibetjent, samt at da if. Regl. 20 Marts 1855, § 8, Kom-
munens Indtægter pro qvota skulle anvendes til de paa-
gjældende Udgiftsbrancher, maa Landdistrictet beskattes 
med omtrent '/3  mindre end Byen. I Overensstemmelse 
med disse Resolutioner er der truffen Overenskomst med 
Landdistrictet, om at dette udreder en aarlig Skat af 
f. T. c. i8o Kr. til Communen. Efter den stærkt stegne 
Befolkning i Districtet er denne Skat dog ikke mere sva-
rende til Forholdet 2/3  og 113. 

For Hundeskat er Landdistrictet fritaget ved Justits-
ministeriets Skr. 1,4 Marts 1872. 

Der er vel (see Kortet) under dette District encla-
veret nogle under Haarup matriculerede Parceller, nemlig 
Okkerfabrikken i N.O. og tre Huuslodder S.O. for Naaege, 
der ikke hidtil have været inddragne under det Silke-
borgske Skattevæsen; men der kan neppe være Tvivl 
om, at de høre derunder. 

*) Motiverne til denne Lov findes i Depart.-Tid. 1855? 	948-949. 



_ 
t 	

el4171.° d 

2k!   

Slectiv.z.. 
74' 

a 47 
7 ,  

- 4 ..... 
.137 	42a 	Lill 4  

743 rjz& 
N4' 

/ 
, 0 

C-kk yr 
-1S- 0 	,5 

>146 
• 

•••% 

—?tr, 

Kort 

t‘■
.tx,s3  
‘' S0 

B 

,Flue447ffirt;' L2k, 	 - ca_ 

'•4 	• 
81-6 

• +.• e 
" 	gr'dkkoven, 

• zi‘'. 

4 	
- 

4, 232 3 

 £., 

e. 
AL' 2, .fiL 	›..z, 

 

•,' . s, . si& -e'L 	4.Di:~,ja, 	Q54..,:;4:„...,...,,,... 
e 4i, e_ a 2 Mr 234 e (t.. i{" 	• 

Itd3 &-'• 

	

`‘ 4 2̀  e, 	e. e.- 	
i-  

13,  

e, 	
t 

S'?,  
% “ 	- 

e.ra,?(1/71.1,91/ , 
beplante,t ) 

J. et"  

v ed" 

D 	1.'i.'n.v.,101., . • ••• ,....:-...„ 4,222 	' •., .:.'••• 
bl 

................. 	- e '' 

Silkebow Lffild,d4friel 

To-b ' 	 Str•-nt 



S 

8.6" 

< • ; 

\/)-- < 

O 

fif  

Kort 

„ .. 
Uddom

,..._L9 S' d 

 
c.i...4‘.4...„,—..66,- 	/„. ---) • - 	ct.,14 	._.j.: 

Sz14ebo;',9 
NaRdelsplu 

Itme,rk 
• 7,J1.2..._ 

Q?: 

,,,,"--.,--ok  FrA.Ar.,rk .9A----  
l'S11. 9.p.. 

.1/4„, 4 .3.1 e::  6:' ...::,.. , ..,'. 	..111 	til' 1?fr5 
efl))r9 

.-...1f?..%.:.!::-..,:t..71§ta.::'.11:*"...:::,:>:;. li.';!. e ..1‘, _'''':::''''...--4:1  .— 

0 i t ")- 4.  - 	.2.  ^ ... , ^ 	■‘ , 
, 81)• 

.. i7regg,f101/ ' n.” . ''.."::1:4`,` 	::£1. 	" 	4; 4 ,,, 
4 7,,,,  

over  

Silkebow La/id/dl:strid 
O 

ntr. 



87 

Efterhaanden udkom der ogsaa Bestemmelser, som 
satte en Bygrændse i vigtige Forhold. Sundhedsvedtæg-

ten af is September 1860 (Anh.) § 1, »Pladsens eller 
Fabrikkens Grunde,<, kunde neppe antages at omfatte 
mere end de til Bebyggelse udlagte Pladse, saa at 

allerede herved en Bygrændse for et enkelt Forhold blev 
etableret. Dernæst forudsatte Loven af i i F eb rua r 

8 6 3, der ifølge dens § 18 ogsaa angaar Silkeborg, en 
bestemt Bygrændse eller Kjøbstadgrændse, der altsaa blev 

optaget paa det derefter udarbeidede officielle Kort. -
Bygningsreglementet af 12 October 1872 gjælder ifølge 
dets § i kun for Territoriet indenfor Bygrændsen. Politi-

vedtægten af 27 Decbr. 1871 har efter sin § 61 væsent-
lige Bestemmelser, der ikke kunne anvendes udenfor den 
egentlige By*). 

Herved er der altsaa fremkommen en Kreds, lig-

gende imellem Bygrændsen og Landdistrictet, 
om hvis Henførsel til By- eller Landdistrict der kan op-
staa Spørgsmaal i de enkelte Tilfælde, hvilke Spørgs-

maal vel ligesom de om Landdistrictets Forhold til Silke-
borg Commune, maa kunne afgjøres af Indenrigsmini-
steriet, see Regulativet, §§ i og 16. 

Antallet af Communalrepræsentationens 
M edl e mm e r, der efter Regulativets § 2 var 6, blev i 
1862 udvidet til 7 og i 1869 til 9, som nu er Tallet. 

Birkedommerens Plads i Bestyrelsen, »den 
samme som Magistratens eller Byfogdens i Kjøbstæderne,, 
forandredes ikke ved Loven af 26 Mai 1868 angaaende 
Kjøbstadcommunernes Styrelse — hvilken Lov i Kjøb-
stæderne gjorde en saa væsentlig Indskrænkning i Magi-
stratens Stilling —, thi Loven vedkommer ifølge § 37 
ikke de Communer, hvis Forhold ere ordnede ved sær- 

*) Hertil maa henføres : §§ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, [6, 17, 21,29, 31, 
32, 33, 37-40, 49,  50,  51-59. 
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lige Love. Og da Anordningen af 24 October 1837 kun 
er hævet med Hensyn til de specielle Kjøbstadregula-
tiver, maa de Paragrapher af denne Anordning, der ud-
trykkelig ere udvidede til Silkeborg ved dets Regulativ, 
endnu Bjælde for Silkeborg; noget der maa følge, deels 
af almindelige Fortolkningsregler, deels deraf, at man 
under en modsat Forudsætning vilde være uden Regler 
i mange vigtige Tilfælde*). 

Dualismen eller den dobbelte Behandling af Sa-
gerne ifølge Anordning 24 October 1837 er alts aa 

Regelen  i Silkeborg. Men det følger af sig selv, 
at denne Behandlingsmaade ikke overholdes i Praxis, og 
ikke heller her blev fulgt før 1868. 	I en saa ung 
By som Silkeborg savnedes den Routine i Forret-
ninger, som kun en lang øvelse kan give, i Re-
præsentationen; og man ønskede derfor Samarbejdet, 
der før 1868 jo næsten var udelukket ved Anordn. af 
1837. Birkedommeren var enig heri, og Samarbeide har 
siden den Tid været Reglen. I de allerfleste communale 
Sager er dette utvivlsomt den hensigtsmæssigste For-
handlingsmaade, og da den ligger i begge Parters In-
teresse, som den simpleste og hurtigste, bør den være 
Reglen. Naar Forf. desuagtet er af den Mening, at Loven 
af 1868 burde have indskrænket sig til at udtale dette, 
men dog have bibeholdt Dualismen for en Deel Sager, 
navnlig de vigtigere, da grunder han denne Mening 
derpaa, at mange Sager trænge til og vinde ved en 
dobbelt local Behandling, og at den com munal e 

*) Det følger dog af sig selv, at Analogien af de nyere communale 
Love af 1867 og 1868 tages til Hjælp i Forhold, hvori Lovr egl er 
mangle paa Handelspladsene. 	Saaledes bruges paa Silkeborg 
Udvalg til enkelte Forretningsgrene efter Kjøbstadlovens § 5, o. s. 
fr., men egentlige lovbestemte Udvalg er dette dog ikke. 

Udg. Anm. 
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Selvstyrelse og de communale Medlemmers 
Uddannelse i Forre tningerne taber ved, at der 
er et Medlem (Borgmesteren), som Arbeidet kan læsses 
paa og gjerne bliver paalæsset. -- Forf. anseer det saa-
ledes for et Gode, at Styrelsen i Handelspladsene kan 
dele sig i to Afdelinger, naar Sagen egner sig dertil. 

Valgretten til Communalrepræsentationen, der ved 
Regulativet var gjort afhængig af en Census af 2 Rdl. 
aarlig, udvidedes ved Loven af 23 Decbr. 1861 , og 
gjordes da lige med Valgretten til Folkethinget, for den 
større Ha lvdeels (af Medlemmerne) Vedkommende; 
den mindre Halvd eel skulde herefter vælges af den 
Deel af fornævnte Valgberettigede, der i fore-
gaaende Aar have udredet det største directe 
Skattebeløb til Communen, a: i det mindste 2 / 3  
af samtlige Skatter. — Valgbarheden, der hidtil 
ligeledes var afhængig af samme Census, blev tillagt d e 
til den større Halvdeel Valgberettigede. -
Da. herved enhver Census bortfaldt, fik alle Fabrik-
arbeidere Valgret til Communalrepræsentationen, hvilket 
havde til Følge — hvad man i 1854-1855 paa Rigs-
dagen med velberaad Hu forhindrede —, at Fabrik-
arbejderne herefter, indtil 1870, da Eierskifte indtraadte, 
i deres Stemmegivning rettede sig efter Papirfabrikseieren*). 
I hvilken Retning og paa hvilken Maade denne Magt blev 
brugt, er en bekjendt Sag. Da var Dualismen i Sagernes 
Behandling det eneste Correctiv mod endnu større Ulemper, 
end de, der skete. 

For Ligningscommissionen — der factisk 
dog først oprettedes i 1866 — sattes Valgretten og 

*) Forf. nævner her med Flid Papirfabrikken og ikke andre Arbejds-
herrer, da deres Indflydelse i den nævnte Henseende er forsvindende, 
sammenlignet med den Førstes, der kan gjøre og har gjort Udslag 
ved saa mange communale Valg. 
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vejen , og med Hensyn til Søndergade overtage den 
fulde Anlægs- og Vedligeholdelsespligt for en Betaling 
af 800 Rdl., som Amtet tilskjød eengang for' alle (Inden-
rigsministeriets Skr. 23 Decbr. 1862). 

Ved Indenrigsministeriets Resolution af 2 Mai 1859 
blev det bestemt, at Forstvæsenet skulde tage Deel i 
de vigtigere S k ov v e i e. Af Veien fra Silkeborg til 
Seis har Forstvæsenet saaledes omtrent Halvdelen at 
vedligeholde, nemlig til Naaege. 

Communens nuværende offentlige Biveie sees af 
Fortegnelsen i Anhanget og af de vedhæftede Kort. 

Gadernes Re e n h o 1 d e ls e besørges efter en gammel 
Sædvane af de tilstødende Grundejere hver ud for Sit 
indtil Midten af Gaden. Kun over Torvet og nedenfor 
Østergade udføres den af Amtsveivæsenet i Gadelinien. 
Ifølge Frd. 13 Decbr. 1793 § 87, Indenrigsmin. Skr. 7 
Febr. 1857 og Lov 21 Juni 1867 § 4 maa det antages, 
at Renholdelsen paahviler Amtsveivæsenet i de Gader, 
der tillige ere Amtsveie, altsaa Øster-, Vester- og Sønder-
gade og Gadelinien over Torvet. 

Gadernes Belysning udføres fra Communens Gas-
værk for en aarlig Betaling af Kæmnerkassen til Gas-
kassen af 1300 Kr. 

(De i Silkeborg værende Gader, see Kortet over 
Silkeborg.) Det er ifølge Indenrigsmin. Skr. 3 Juli 1854 
og II Decbr. 1855 Communalbestyrelsen, som bestemmer 
Gadernes Navne i Byerne. 

Ved Regulativet af 20 Marts 1855, § 8 c, var det 
paalagt Communalbestyrelsen at sørge for Byens S p r ø i t e-
væsen og dens offentlige Vandbeholdninger. 
Det var altsaa forudsat, at Pladsen skulde have Sprøiter, 
som dengang ikke fandtes paa Landet undtagen paa 
Hovedgaardene. — Som saadan havde Silkeborg Hoved- 

Valgbarheden ved Loven af 1861 lige med den for 
Communalrepræsentationen. De communale Revisorer, 
hvis Valgbarhed i Regulativet af 1855 var betinget af 
den nævnte Census, skulde efter sidstnævnte Lov vælges 
af alle Folkethingsvælgere. 

Loven af 1861 henholdt sig iøvrigt i alt Væsentligt 
til Regulativet af 1855. At Skattelisterne skulde lægges 
til Grund for Stemmelisten ; at Vælgerne skulde møde 
personlig og give deres Stemme paa Stemmesedlen, og 
at Suppleantvalg ikke skulde finde Sted, er det eneste 
nye, der fortjener at nævnes. 

Regulativet og Anordningen af 24 October 
1837, forsaavidt den er optagen i Regulativet, 
ere saaledes endnu de communale Forfatningslove for 
Silkeborg. — Loven af 23 Januar 1862, indeholdende 
nogle Forandringer i Anordning 24 October 1837 , § 
17 og 18, gjaldt kun for Kjøbstæderne og er hævet for 
disse ved Loven af 26 Mai 1868 § 37. 

Ved Regulativets § 8 er Communen fritagen for 
at deltage i Anlæg og Vedligeholdelse ikke alene af 
Hovedlandevejen, men ogsaa af Amtsveiene paa Commu-
nens Territorium, selv om disse Veje tillige tjene som 
Gader i Byen. — Heraf følger en Fritagelse for Anlæg 
og Vedligeholdelse af den Deel af Aarhus-Ringkjøbing 
Hovedvei, der fra Øst til Vest — fra Haarup Skov til 
Lysbro — og den Deel af Viborg-Horsens Landevej, der 
fra Syd til Nord — fra Langsødæmningen til Myrehoved, — 
gjen nemskærer Communen. Dette er en Fordeel for Handels-
pladsen ; ublandet er den dog ikke kommen den tildeel, idet 
Skanderborg Amt, da Søndergades Brolægning, og Anlæg 
af Vej efter Horsens bleve nødvendige, lod den lille 
Commune betale nogle ikke ubetydelige Bidrag hertil, 
udenfor det Pligtige, nemlig 773 Rdl. 742/3  Sk. til Horsens- 

'1) 
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gaard en Sprøite*). Papirfabrikken var allerede tidlig 
forsynet med to; i 1854 anskaffede Politimesteren for 
Byens Regning een, og man havde altsaa tidlig 4 Sprøiter, 
hvilket Tal blev reguleret ved Justitsmin. Skr. af 27 Dec. 
1857 og er det endnu gjældende Antal. Men til disses 
Betjening fattedes enhver Organisation. Justitsministeriet, 
under hvem Brandvæsenet hører, trykkede sig ved at 
paalægge Beboere, der forgjæves ønskede at komme 
under Kjøbstædernes Brandforsikkring, de større Byrder 
i Henseende til Brandredskaber o. s. v., som Kjøbstæderne 
havde. Paa den anden Side gik det ikke an at nøies i 
en sammenbygget By med den tarvelige Organisation, 
som dengang var paa Landet. Justitsministeriet erklærede 
derfor, at Frd. 24 Januar 1761 og Anordn. af 6 April 
1832 ikke skulde ansees ligefrem anvendelige paa Silkeborg, 
men dog analogisk maatte anvendes, hvor saadant kunde 
udføres ad administrativ Vei. Det var jo ikke meget. 

Ved Justitsministeriets Skrivelse af 29 Mai 1857 be-
stemtes det, at Silkeborg skulde udgjøre et eget Brand-
taxationsdistrict ifølge Loven af 4 Marts 1857. Under 
28 November s. A. udfærdigede Justitsministeriet det første 
Reglement for et Brandcorps. Fra den Tid var 
der altsaa nogenlunde sørget for Sprøiternes Betjening. 

Ved Brandpolitiloven af 2 Marts 1861 for Landet, 
§ 48, blev Justitsministeriet bemyndiget til for Handels-
pladsernes Vedkommende at ordne Forretningsførelsen 
og Kommandoen ved Ildebrandes Slukning fuidstændigere 
end paa Landet. Og det maatte derhos være en Selv-
følge , at denne Lovs Bestemmelser i det Hele maatte 
kunne bringes til Anvendelse paa Silkeborg. Under 15. 
Juni 1863 udkom derefter det første Brandreglement for 

*) Den 211, 2  1858 fritoges Silkeborg Hovedgaard af Justitsministeriet 
for sin Forpligtelse til at holde Spreite. 

    

 

Silkeborg. Vi skulle ikke dvæle ved alle disse tidligere 
ufuldkomne Indretninger .  

Efterat Justitsministeriet ved Lov om Brandvæsenet 
i Kjøbstæderne af 21 Marts 1873, § 38, var bleven be-
myndiget til ved Reglement at udvide Loven til Handels-, 
Lade- og Lossepladse, med de fornødne Forandringer, og 
efterat Silkeborg Communalbestyrelse havde anholdt 
om en saadan Udvidelse, ere de nu gjældende Bestem-
melser for Brandvæsenet, som findes i Anhanget, Be-
kjendtgjørelsen af 6. Juni 1878 om et af Justitsministeriet 
stadfæstet Reglement for Brandvæsenet i Silkeborg, og 
Vedtægt for Silkeborg Brandvæsen af 30. s. M., stad-
fæstet af Amtet d. 5. Juli s. A. 

Sk orst eensfeinin gen er reguleret ved Kgl. Re-
solution af 5. Februar 1862 ved et Tillæg til Regulativet 
og en Taxt sat (Anh.). 

I Henseende til Bygningsvæsenet var der jo 
kun, i Kgl. Resol. 8. Januar 1846, givet de Forskrifter, 
(see ovf. p. 62), at Bygningerne skulde opføres af Grund-
muur og forsynes med Tegltag. 

I Bygningsloven af 30. December 1858 vare Handels 
pladsene, som det maa antages ved en Incurie, ikke om-
talte. Justitsministeriet udtalte imidlertid ved flere Leilig-
heder, at Loven ogsaa maatte gjælde for disse Pladse, 
en Anskuelse, hvis Rigtighed dog vistnok var tvivlsom. 
Under 19. April 1864 udkom en Lov, som bemyndigede 
Ministeriet til at udvide Loven af 1858 til dem. I Hen-
hold hertil er det nu gjældende Bygningsreglement for 
Silkeborg af 12. October 1872 emaneret, og en Bekjendt-
gjørelse om en af Justitsministeriet stadfæstet Vedtægt 
for Bygningsinspektøren udkommen. 

 

  

 

• 
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I Regulativet af 20. Marts 1855 § 8 f var det paa-

lagt Communen at bidrage til Udgifterne ved Anskaffelsen 
af Thing- og Arresthuslocale, samt til Lønning af 
Arrestforvarer (400 Kr. aarlig) og af Retsvidner (300 Kr. 
aarlig). 

Den ovenfor berørte Mangel af et Arrestlocale med-
førte imidlertid snart Nødvendigheden af et Thing- og 
Arresthuus, især følte Amtsfondet sig trykket af de store 
Befordringsudgifter til Arrestanternes Transport til og fra 
Thingstedet. — I 1857 opførtes Thing- og Arresthuset 
af det samlede Birk med en Udgift af 15563 Rd. 12 Sk,, 
hvoraf 13375 Rd. 29 Sk. til Bygningen, Blytaget paa 
Spiret indbefattet; 141 Rd. 6o Sk. til Gasindlæg; 498 Rd. 
til Uhret; 567 Rd. 2 Sk. til Kakkelovne, Senge o. 1. 
Inventar; 268 Rd. 95 Sk. til Meubler og 712 Rd. 8 Sk. 
til Forskjelligt, som Arkitekthonorar, Licitationsomkost-
ninger og lignende. Land-Birket havde dengang 7343 
Indbyggere og Silkeborg 1204, Sognenes Hartkorn er 
1213 Tønder, Silkeborgs i i Tdr. 6 Skpr. 3 Fdk. 274  
Alb. for Bygrunden, 11/2  Alb. for Jorderne. 

I denne Udgift deeltog Handelspladsen efter sit 
Folketal; men desforuden formaaede Amtet den lille 
Commune, under Pretension, at Bygningen maatte op-
føres luxurieusere for dens Skyld, til forlods at tilskyde 
4000 Rd. til Bygningen, og 224 Rd. 45 Sk. til Blytaget. 

Efterat det ved Lov om Landcommunernes Styrelse 
af 6. Juli 1867 § 49 var bestemt, at den særlige Ligning 
paa Dele af en Amtsraadskreds skulde bortfalde, h e n-
lagdes Thinghuset umiddelbart under Amtsraadet, 
som da i Henhold til Indenr. Min. Resol. af 5. December 
1867 tilbagebetalte Communen hiint Forlods af 4000 Rd. 
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og overtog Bestyrelsen af Thinghuset. Denne udføres 
siden den Tid af Birkedommeren og et Amtsraadsmedlem. 

Silkeborgs aarlige Bidrag dertil er 500 Kroner, ifølge 
Overeenskomsten med Amtsraadet , for hvilket haves 
Locale, Lys og Varme. Overeenskomsten er approberet 
af Indenrigsministeriet d. 15 Decbr. 1867. 

J o r demod e r en, der ifølge Regulativet af 20. Marts 
1855 § 8 g, skulde lønnes af Handelspladsen, overgik 
ifølge samme Lov af 6 Juli 1867, § 49, under Amtet og 
Amtsfondet. 

Ifølge Justitsmin. Skr. af 7 Novbr. 1859 var Silke-
borg oprettet til et eget Jordemoderdistrict med en Di-
strictsjordemoder, conf. Lov af 8 Marts 1856. (Jorde-
moderens Instrux er af 28 Septbr. 1874.) Da Taxten 
for Landet ikke passer til Byforholdene , oppebæres 
Betalingen for de enkelte Forretninger her efter de 
Betalendes eget Skjøn. En Taxt burde dog fastsættes, 
stemmende med Byernes. 

Efter Regulativet, hvis enkelte Bestemmelser vi, som 
det vil bemærkes, følge i den Orden, hvori de findes i 
Regulativet, dets § 8, skulde af Udgifterne til den 
ny Comm un e de til Fattig- og Skolevæsenet, altsaa de 
betydeligste, lignes heelt paa Formue og Leilighed; de 
øvrige Udgifter derimod med 1/4  paa Grundtaxt, 1/4  paa 
Assurance og 1/2  paa Formue og Leilighed. 

Den bebudede Grundtaxt blev dog først sat som 
Følge af Loven af i 1. Februar 1863, hvis § 18 udtaler, 
at den ogsaa skulde gjælde for Handelspladsene med de 

F- 



sionen i fornødent Fald maa kunne godtgjøre for de 
højere Autoriteter. 

I Henseende til Udskrivning af Indkomstskat, 
maa det, i Henhold til Loven af 2 Juli 1870, antages, 
at Silkeborg i alle Henseender, hvor Loven gjør Forskjel 
paa Land og By, maa henregnes til Byerne. 

Den i Regulativets § 9 bebudede Overeenskomst 
med L in aa Sogn ved Separationen fra dette -- hvilken 
ikke behøvede at angaae Andet end Fattig- og Skole-
væsenet — blev indgaaet d. 3. Marts 1856. Den er 
apprroberet af Indenrigsministeriet d. bo. December s. A. 
— Hvilken betydelig Indflydelse den fik til Udvidelse af 
Communens Grændse er forhen berørt. 

Den i samme § ommeldte vedblivende Forbindelse 
med Skanderborg Amts Repartitionsfond, »som om det 
var et Landsogn«, er en ikke ringe Fordeel for Silke-
borg, der herved er fritagen for flere paa Kjøbstæderne 
hvilende Skatter. 

Med Hensyn til Communalbestyrelsens An-
svar for de Kæmneren betroede Penge, efter 
Regulativet § 12, er det i et givet Tilfælde ved Højeste-
retsdom af 8 Mai 1879 antaget, at den i Frd. 8. Juli 
1840 om det alm. Kasse- og Regnskabsvæsen § 50, 
Kommuner tillagte Fortrinsret i Kæmnerens Bo, tilkommer 
Silkeborg Commune. 

Regnskabsførerens Instrux er indbefattet i 
Regulativet for Kasse- og Regnskabsvæsenet i 
Silkeborg Commune af 3 Febr. 18.76. Ifølge en 
senere Ordning indleverer han maanedlig en Kasse- 

7 

96 
97 

Lempelser, som maatte findes fornødne. Den derefter i 
Henhold til Lovens § 2 og II forfattede Vedtægt og 
Jordebog ere udarbejdede. Matrikelen og Kortet appro-
beredes af Ministeriet d. 23. August 1873. Kortet stemmer 
med det nærv. Skrift vedhæftede Bykort, der er saa-
ledes som Byen nu bliver forøget ved Grændsens Ud-
videlse til Jernbanen. — løvrigt er der kun skeet den 
Forandring i Skatte- og Regnskabsvæsenet, at det ved 
Loven af 23. December 1861, blev tilladt at anordne 
Ligningscommissioner med samme Valgret og Valgbarhed 
som den, der da blev indført for Communalbestyrelsen, 
og at Revisorernes Valgbarhed blev gjort lige med den 
for Repræsentationens og Ligningscommissionens Med-
lemmer. 

For Ligningen efter Formue og Leilighed gjælde de 
samme Regler som for Kjøbstæderne, med hvilke Handels-
pladsene navnlig ved Loven af II. Februar 1863, cfr. Lov 
om Indkomstskat af 2 Juli 1870, § 6, litr. f, ere satte 
i Klasse. Christian den 5. Danske Lov 3-6-4, at 
Taxeerborgerne, nu efter Anordn. 24. Oct. 1837 § 21 
Ligningscommissionen, skal blive ved forrige Aars Taxter, 
undtagen i Tilfælde af Formueforøgelse »ved Arv eller 
andre Maader«, eller kjendelig Formueforringelse ved 
Skifte (Fallit) keller ulykkelig Tilstand«. 	I Henhold til 
dette endnu gjældende Lovbud er det ved en Mængde 
ministerielle Resolutioner, t. Ex. Ind. Min. Skr. 3/10  1850; 
13/12  1851; 6/10 1853; 4/5  1855 ; 22/5 1$55; 6/5 1856 ; 15/2 
1861 ; 12/11  1875 ; samt 24/4  188o til Silkeborg antaget, at 
Skatten paa Formue og Leilighed, der maa støtte sig til 
en af Ligningscommissionen for hver Skatteyder udregnet 
saakaldet Skatteindtægt, som bør anføres paa Lignings-
listen, ikke bør forandres, navnlig ikke forhøies, i Sammen-
ligningen med foregaaende Aars Skat og med andre 
Beskattede, uden bestemte Data, som Lignin scom g 	mis- 
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extract til Communalbestyrelsen, af hvilken det kan sees, 
hvormeget der er forbrugt paa hver af Overslagets 
forskjellige Contoer. Regnskabsføreren har derhos altid 
stillet Bestyrelsen en solid personlig Sikkerhed til Beløb 

4000 Kroner*). 
Om Valget af Revisorer er ovenfor talt. Med 

Hensyn til deres Functionstid (6 Aar) gjælder endnu 
Regulativets § 12. 

13 i Regulativet om Communalbestyrelsens 
Raadighed over Communens Anliggender staaer 
endnu uforandret ved Magt. 

§ 14 om Fattigvæsenets Ordning ligeledes. — Ud-
gifterne til Fattigvæsenet ere selvfølgelig stegne betyde-
ligt med Folkemængden. De vare i 186o: 960 Kr. 66 
øre, i 1867: 4115 Kr. jo øre, og i 1868, da en Fattig-
gaard blev oprettet: 4775 Kr. 91 øre. Efter den Tid 
have de været: i 1875: 5861 Kr. 8o øre og i 1879: 
6489 - Kr. 81 øre. i hvilke to sidste Summer dog er ind-
befattet et Afdrag paa Laan til Fattiggaardsbygninger 
af 600 Kroner 4aarlig. /fragtet Fattigdirectionerne ere 
ophævede for Kjøbstæderne ved Lov 26 Mai 1868, § 13, 
maa de dog antages endnu at bestaa for Handels-
pladsene, saaledes f. Ex. med Hensyn til Fattigregn-
skabernes Revision og Decision. 

I 1865 tog Udgiveren af nærværende Skrift Initia-
tivet til at oprette en fælles Fattiggga ard for Silke-
borg, Them, Ry og Linaa Sogne. Fattiggaarde efter 
slesvigsk og Udlandets Mønster vare dengang næsten 
ukjendte her i Jylland. Et Fælledsskab imellem flere af 

*) Ved Indenrigsmin. Resol. af 5 Mai 1859 var det, særligt for Silke-
borg, tilladt Kæmneren at modtage Valg som Communerepræsen-
tant. Kæmneren var dengang i flere Aar Repræsentationens For-
mand. Dette vil dog neppe gjentage sig. 

I 	  
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de her i Landet saa smaa Sogne medfører adskillige Goder, 
navnlig Formindskelse i Administrationsudgifter, og den 
Fordeel, at kunne have en Lærer ved Anstalten, der 
tillige kan føre Regnskabet, hvorved ogsaa Børneantallet 
i de andre Skoler i Communen formindskes, Der kan 
ikke heller anføres nogen eneste Modgrund mod et 
saadant Fælledsskab, idet hver Communes Fattige jo 
have sin egen Conto. Men den sognecommunale Jalousi 
blev med saadant Held benyttet af denne Tankes Mod-
standere, at den ikke kom til Udførelse. Alle de 4 Sogne 
have nu dog senere efterhaanden og enkeltvis faaet 
Fattiggaarde, Silkeborg som den første, i 1868; men 
det er skeet med en større Anlægs- og Drivtsudgift 
end under et Fælledsskab. Dette sidstes store Fortrin 
erkjendes nu ogsaa af alle. 

Vedtægten for Silkeborg Fattiggaard er udkommen 
i Aaret 1868. 

Antallet af Fattiglemmer paa Fattiggaarden er for 
Tiden, som ovenfor bemærket, 29, men desforuden er 
der senere Een tilkommen, som ikke kan styres paa 
Gaarden, og derfor er anbragt paa Arbeidsanstalten i 
Horsens, dens Forsørgelsesafdeling. 

Ligesom det mere og mere viser sig, at Udgiften 
til Fattigvæsenet ikke kan anvendes paa nogen bedre 
Maade end igjennem Fattiggaarde, som eneste normale 
Forsørgelsesmaade for dem, der maa tye til offentlig 
Hjælp, idet de faa en god Tilværelse i Alderdom og 
Svaghed, og Anstaltens blotte Existents ofte fører Dovne 
og Drikfældige til at arbeide, naar den offentlige Hjælp 
ikke kan opnaaes og nydes udenfor Fattiggaarden, med 
andre Ord er det rette Correctiv i denne Henseende; saa-
ledes er den nyere Methode, Amtscommunernes Forsørgel-
sesafdelinger, et ypperligt Middel for Sognene til at kunne 
tilvejebringe den saa ønskelige Adskillelse imellem Bærmen 

7* 
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lærerembedet, hvormed Organisttjenesten og Gymnastik-
undervisningen er forbunden, er ansat til en Regulerings-
sum af 422 Rd. Skolepengene, e. Loven af 8. Marts 
1856, skulde deles lige mellem begge Lærere. Under-
visningsgjenstandene vare de i Anordn. 29. Juli 1814 § 3o 
nævnte, men med Tillæg af Historie, Geografi, ogsaa 
physisk, Retskrivning, Naturhistorie og Elementerne af 
Naturlæren; for de mere begavede Børn i eden Classe 
kunde endnu tilføjes: Matematik, matematisk Tegning 
og Tydsk. — Undervisningstiden var efter Anord. af 1814 
§ 17. — Denne Undervisningsplan kunde imidlertid aldrig 
realiseres, paa Grund af det stærkt stigende Børnetal. 

En Lærerinde ved Haandgjerningsskolen og nederste 
Pigeklasse var antagen fra 1 Jan. 1867. 

Fra 1. September 1868 oprettedes der en Real-
skole for Drenge i Alderen fra 8 Aar og med særskilt 
Undervisning, men Lærerpersonale paa den Maade fælles 
med Almueskolen, at Lærerpersonalet skulde kunne an-
vendes i begge Skoler. Ved Realskolen ansattes der en 
ny Førstelærer under Navn af Overlærer, med en Lønning 
af 300 Rd., 6o Tønder Byg og Bolig for en Ugift, 11/2  
Favn Brænde, samt Andeel i Skolepenge af Realskolens 
Elever; en Andenlærer å 150 Rd., 5o Tønder Byg, Bolig 
for en Ugift, 11/ 2  Favn Brænde, samt Andeel i Skole-
penge. 

Undervisningsgjenstandene vare de ovenfor nævnte 
med Tillæg af dansk Grammatik, Stiløvelser; Fransk 
eller Engelsk; Tydsk; geometrisk Tegning og Matematik 
for Alle i de to sidste Skoleaar. Betalingen sattes til 

Rd. maanedlig for hvert Barn; men med nogle Fri-
pladser i hver Classe for begavede Elever fra Almue-
skolen. 

Forskjellige Omstændigheder, som Udgiveren dog 
ikke vil gaa ind paa, men hvoriblandt fra Begyndelsen 

Pim 
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af Proletariatet og de værdige Trængende. — Ogsaa for 
de saakaldte Opholdskommuners undertiden overdrevne 
Tilbøielighed til uden tilstrækkelig Critik at hjælpe andet-
steds forsørgelsesberettigede Fattige, er Fattiggaarden det 

eneste Correctiv. Antallet af disse Indretninger tiltager 
derfor ogsaa stadig. 

I Fattig- (og Skole-) Commissionen har ifølge Regula-
tivets § 14 En af Landdistrictets Beboere Sæde 
og Stemme; med Hensyn til hans Valg og Functionstid, 
hedder det, forholdes efter Anordn. ang. Landcommune-
væsenet af 13. Aug. 1841 § 23. Da den t o Dage efter Re-
gulativet udkomne And. af 22 /3  18 5 5 ikke, saalidet som Lov 
af 6. Juli 1867, conf. dens § 56, gjælder for Handelspladsene, 
maa det uden Tvivl antages, at Frd. 13. August 1841 
endnu gjælder for denne Landforstanders Valg og Func-
tionstid. I Silkeborg Landdistrict er kun een Ejendom 
(Marienlund) af mere end 1 Td. Hartkorn. En Supplering 
af Ejendomme maa saaledes her endnu finde Sted for 
at istandbringe et gyldigt Valg. 

Skolevæsenet har paa Silkeborg været under-
kastet forskjellige Forandringer og Rystelser. Den i 
Regulativet § 18 nævnte foreløbige Skoleplan af 20. 

November 1850, var, som forhen berørt, ikke ledsaget 
af nogen Skolebygning, hvilken først opførtes i Aaret 
I859*); og den tilbød kun en Skoleundervisning e. And. 
1814 f. Landet § 36. 

Den 30. September 1857 approberede Kirkemini- 
steriet, i Henhold til Loven af 8. Marts 1856, en Skole-
plan med to Lærere, lønnede e. Lovens § 13, Førstelærer-
embedet, hvormed Kirkesangertjenesten er forbunden, 
ansattes til en Reguleringssum af ialt 690 Rd. — Anden- 

*) Dens Opførelse, hvor den ligger, blev tilladt ved Indenrigsmin. 
Resol. 28 Septbr. 1858. 
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af vel store Fordringer og en noget ubillig Critik fra 
Beboernes Side vare en medvirkende Aarsag, medførte, 
at denne Skole ikke førte til det forønskede Resultat. 

Det maa dog nævnes, at det paa ingen Maade var Ud-
giftshensyn, der i Aaret 1878 foranledigede Skolecommis-
sionen og Communalbestyrelsen til at nedlægge Real-
skolen. Denne Forandring indtraadte ifølge Kirke- og 
Undervisningsministeriets Resolution af 24. April 1878, 
og fra denne Tid blev Almueskolen benævnt Borger skole. 

Skoleplanen for denne Skole er approberet ved 
Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 24 April 

1878. 

Elevantallet i Silkeborg Skole var : 
1846: 	(Begyndelsen) 24. 
1850: 33 Drenge, 2I Piger, ialt 	54. 
1860: 62 — 	76 — 138. 
1870: 112 - 	I14 - 226. 

1880: 152 - 	161 - 313. 

Realskolen (1868-1878), hvis Elever ikke ere ind-
befattede under foranstaaende, havde i 1868 , da den 
blev oprettet, 42 Drenge, 1870: 48 Do., og 1878, da 
den nedlagdes, ikke mere end 24 betalende Elever samt 
17 Gratister fra Almueskolen. 

Elevantallet i de communale Skoler er altsaa i 
1850-1880 steget fra 54-313; men hertil kommer 
Eleverne i de private Skoler i Byen, der i 1878 ud-
gjorde 103 Individer. 

Fra 1. Januar 1858 oprettedes der en Forlig s-
c o mm issio n paa Silkeborg, for Handelspladsen i Hen-
hold til Loven af 4 Marts 1857 om Forandringer i For- 

ligsvæsenet, samt for Birket og Hids Herred ; Ry Sogn 
er først senere lagt hertil. Den benytter et Locale paa 
Thinghuset. 

Et .A pothek var i Aaret 1842 oprettet i Lands-
byen Them , 11/4  Miil fra Silkeborg, med et personligt 
Privilegium. Efter Silkeborgs Fremkomst blev det ved 
Justitsministeriets Resolution af 3. November 1855 bestemt, 
at Apotheket inden I. April 1856 skulde flyttes fra Them 
til Silkeborg. Som Følge heraf blev der givet Bevillings-
haveren Byggegrund paa Silkeborg (see Kortet). 

Efter hans Død i Aaret 1865 er det, paa Indstilling 
af Skifteforvalteren, under 19. Januar 1866 resolveret af 
Justitsministeriet, efter forudgaaet Brevvexling med Inden-
rigsministeriet, at Ministeriet, naar det Nielsen (Apothe-
keren) meddelte Apothekerprivilegium bortfalder ved 
Enkens Givtermaal eller Død, vil lade det i Kongl 
Resolution 8. Januar 1846, II Nr. 7, Nybyggerne paa 
Silkeborg givne Tilsagn (ovf. p. 59 Nr. 7) komme hans 
Bo til Gode, naar dette kan skee uden Afbræk for de 
offentlige Interesser, Justitsministeriet har at varetage. -
Ved denne sidste Tilføining sigtes der navnlig til, at der 
sørges for Apothekets forsvarlige Bestyrelse ved en 
examineret Pharmaceut. 

Ved en af Ministeriet d. 23. Juli 1866 approberet 
Vedtægt er Forholdet ordnet saaledes , at saafremt Ar-
vingerne, der ere i Fællig om Apotheket, ikke strax, 
naar det personlige Privilegium maatte ophøre, ville eller 
kunne overdrage det ny Privilegium til En af Arvingerne 
kan Drivten, indtil Salg skeer, bestyres af En af Boets 
Vedkommende valgt curator bonorum , der selvfølgelig 
enten selv maa være Pharmaceut, eller have en saadan 
tilstede paa Apotheket. 
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kan ifølge Loven af 28 Marts 1868 i hvert Aars Januar 
ophæves af Kommunalbestyrelsen. 

Ifølge Lov om Ligsyn af 2 Januar 1871, § 2, 
hører Silkeborg i denne Henseende til Kjøbstæderne. 
Ligsyn skulle saaledes foretages af autoriserede Læger. 

For et Sygehuus bliver der meget snart Trang i 
en ny anlagt By. Den Tiltrækning, den udøver, fører 
Arbejdere og Haandværkssvende derhen, ofte beladte 
med Hudsygdomme, hvormed de, naar der ikke er et 
Sygehuus, der kan optage dem, befænge Herberger og 
Logishuse. Der blev derfor, efter Communens Organisa-
tion, først lejet et Locale paa Østergade dertil, senere 
udenfor Vestergade i Huset paa Matr. Nr. 1 to a, og et 
Reglement blev udfærdiget d. r i April 1859. I 1862 
kjøbte Communen nyt Matr. Nr. 63, der er assureret for 
12000 Kroner, for 3300 Rd. til Brug som Sygehuus. 
Men efterat det ved Lov om Landcommunernes Styrelse 
af 6 Juli 1867, § 49, var bestemt, at Udgiften til Syge-
huse paa Landet skulde afholdes af Amtsrepartionsfondet, 
og ikke paahvile de engere Kredse, blev Sygehuset alt-
saa et A m t s s y gehu u s, hvis Udgifter lignes paa Amts-
fondet. — Det ligger smukt og sundt, har, foruden et 
midlertidigt Receptionsværelse for Sindssyge indtil de 
kunne blive optagne paa en Sindssygeanstalt, Bolig for 
Øconomen, Desinfectionsovn, varme og Dampbade, hvoraf 
de sidste dog vente paa en Restauration. — Sygehusets 
indvendige Indretning er dog ikke hensigtsmæssig eller 
tilstrækkelig rummelig, navnlig til Udvidelse af bemeldte 
Locale for Sindssyge (Justitsmin. Circ. af Septbr. 1880). 

Kolde Bade til almindelig Brug savnes i en Række 
af Aar paa Silkeborg, hvilket er beklageligt. 

I 
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En Districtslæge blev i Aaret 1856 ansat paa 

Silkeborg, d. 27 Februar s. A. Til Districtet var henlagt 
Silkeborg Handelsplads, Them og Linaa Sogne af Birket, 
Hids Herred og Svostrup Sogn. Districtet var, see  
Resolution 2 October 1856 dannet af Them Lægedistrict, 
der deeltes i to Districter, Silkeborg og Bræstrup. 

I Aaret 1874 er Ry Sogn tillagt Districtet. — Naar 
der bliver Vacance i Districtslægeembedet i Hammel, tør 
det, af Hensyn til de uheldige Forhold, der i flere Hen-
seender fremkomme, hvor de administrative Inddelinger 
ikke ere eensartede, ventes at de dertil i nævnte Hen-
seende, men til Silkeborg Birks øvrigheds-Kreds hørende 
Tvilum, Gjern og Skannerup Sogne blive lagte til Silke-
borg Lægedistrict. 

En Sundhedsvedtægt for Silkeborg Handelsplads 
blev under 1. Marts 1860 vedtagen, og d. 15. September 
s. A. stadfæstet af Justitsministeriet, efterat Loven af 12. 

Januar 1858 havde bemyndiget Ministeriet dertil, baade 
hvad By og Land angaaer. 

Den Omstændighed, at Hovedlandeveien fra Aarhuus 
til Ringkjøbing, som passerer igjennem Byen, var af 
Ingenieurcorpset lagt for højt og uden at tage sanitære 
Hensyn i Betragtning, har nødsaget Communen til at 
lægge en bekostelig Cloak, muret i Steen og Beton, i 
Vestergade, i Aaret 1867, uden at den dog er tilfreds-
stillende. Denne Forhøjning i Brolægningen, der overalt, 
men især paa Torvet , er til Vanziir, hæmmer ogsaa 
Fuldførelsen af Torvets Brolægning paa dettes østre 
Ende, saa længe som Amtsraadet ikke vil omlægge 
den over Torvet løbende Deel af Hovedgaden. 

Silkeborg Sundhedsvedtægt er ikke undergaaet nogen 
Forandring, undtagen at Them Gade (Vedt. § 7) nu  
kaldes Søndergade. Den er fremdeles gjældende men 
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Som endnu kun et Haab maa det, under de sani-
tære Forhold, nævnes, at endeel af Hovedstadens Læger 
have kastet deres Øie paa Arnakke- eller Amalie Kilder 
ved Ørnsø (see Kortet over Markjorden), som det til 
Oprettelse af en Koldvandscuranstalt i større Maalestok 
bedst egnede Punkt her i Landet. 

Et Epidemihuus er oprettet i Aaret 1874. Det 
har 4 Værelser og 2 Kjøkkener, samt et Udhuus. De 
to Leiligheder ere bortleiede, den ene meget billigt, men 
med Forpligtelse for Beboerne til at overtage Sygepleien, 
ved en indtrædende Epidemi, som ikke hidtil har været; 
den anden med Pligt til da strax at rykke ud. 

Om Ansættelse af en Dyrlæge paa Pladsen ved 
offentlig Foranstaltning er der oftere ansøgt, t. Ex. i 
1859 og i 1864, men forgjæves; og da Districtsdyrlæger 
ansattes andetsteds, kom Silkeborg ikke i Betragtning. 
I de senere Aar har en privat practiserende Dyrlæge 
forstaaet at ernære sig paa Pladsen, uden anden offentlig 
Hjælp end de sædvanlige Diæter og Befordringsgodt-
gjørelse ved Markeder. 

I Henseende til Communicationsmidlerne, denne 
allervigtigste Betingelse for Udviklingen af Handelspladse, 
hvilke i Almindelighed kun anlægges, hvor gode Veie 
allerede ere tilstede, — er det ovenfor bemærket, at 
der af Regjeringen særlig var lagt Vægt herpaa, og for-
nemmelig paa Færdsel over Langsø (Færge eller Dæm- 
ning og Bro), Hovedlandevejen gjennem Byen og Guden-
aaes Seilbargjørelse. 

Færdsel over Langsø fandt kun Sted i Baade, fra 
Stedet kaldet Aldershvile til Silkeborg. 	I 1854 an- 
lagdes der for Statskassens Regning en Dæmning med 

Bro midtstrøms over Søen, hvilken Dæmning danner 
Forbindelsen mellem Silkeborgs utvivlsomt vigtigste Op-
land, Hids Herred. Broen er Skjellet mellem Viborg og 
Skanderborg Amter. Da Dæmningen og Broen er en 
Deel af den saakaldte Viborg-Horsens Landevei, vedlige-
holdes de altsaa af Amtsfondene hver for sin Deel indtil 
Skjellinien. 

Aarhuus-Herning Landevei fuldendtes i Aarene fra 
1853-1856 med Veianlæget fra Aarhuus til Galthen 
Skjel. Dette foranledigede snart en Diligencefart, og en 
regelmæssig Fragtkjørsel mellem Silkeborg og Aarhuus, 
som først ophørte ved Jernhanens Aabning i 1871. — 
Diligencefarten er derefter dirigeret ad Horsens-Viborg 
Landevei, hvor der nu er en daglig Fart. 

Silkeborg-Viborg Landevej er anlagt i Aarene 
1855-60, begyndt fra Silkeborg til Balle, men derefter 
fortsat (1856) med Viborg som Udgangspunkt indtil 
Balle (1860-61). Silkeborg-Ans Landevei er udgaaende, 
fra Silkeborg, anlagt i Aarene fra 1866 til 1872 incl. -
Viborg Amtsraad fortjener saaledes at nævnes med Paa-
skjønnelse for det Hensyn det har taget til Silkeborg 
som Handelsplads for Viborg Amts sydlige Deel. 

Af Horsens - Silkeborg Landevei var Stykket fra 
Horsens til Bræstrup allerede-  anlagt af Skanderborg Amt 
i Aarene 1847 ff. Veistykket fra Silkeborg til Virk-
lund anlagdes i 1858, fra Virklund til Salten i 1861 og 
fra Salten til Bræstrup i 1862-63. 

Af Skanderborg-Silkeborg Landevei anlagdes Stykket 
fra Skanderborg tll Alken i 1848, fra-  Alken til Sveistrup 
i 1856, fra Sveistrup til Siim i 1860, og fra Siim til Ry-
mølle i 1871. Ved Rymølle staar den endnu. 

Angaaende Gudenaaens Forbedring ved Re-
gjeringens Foranstaltning, paabegyndt i 1851, 
forsat i 1853-1857, haves en udførlig Beskrivelse af 
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gjøre dem saa svage som muligt; Udvidelse af Kongens-
bro og Resenbro til 26 Fod i Aabningen og 111/2  Fod 
i Høiden. — Udgivten ved denne Forbedring af Farten 
(Anlægsudgivten) var 100961 Rd. 47 Sk. til de egentlige 
Arbeider, og 20958 Rd. 86 Sk. til Trækveies Expro-
priation o. d. ; og den aarlige Vedligeholdelsesudgivt er 
for Silkeborg ikke Ico Kr. 

Angaaende Bestyrelsen af denne Aafart, Udgivterne, 
Aapolitiet m. m., see Lov 3o. Januar 1861 ang. Farten 
paa Gudenaa mellem Silkeborg og Randers. 

Ifølge Regulativet for de større Vandløb i Skander-
borg Amtsraadskreds Nr. II er Aaen (cfr. Rentek. Skr. 
af 6 Mai 1848 og Skanderb. Amtsr. Tid. for Møderne 
29 Mai 1848, Nr. 14) fra Hammer Mølle henregnet til 
de større Vandløb. 

Naar der hensees til, at Flodfartøierne, hvoraf flere 
ere lukkede (overbyggede), kunne føre 9-12 Commerce-
læster, altsaa betydelige Quantiteter af Gods og Varer, 
og at Forbedringerne paa Aaen muliggjøre en (Person-) 
Fart af mindre Dampbaade, maa dette Foretagende den-
gang kaldes en Velgjerning mod Silkeborg. At Jern-
banerne saa faa Aar derefter skulde forandre Forholdet 
noget, kunde Ingen for Silkeborgs Vedkommende forudsee. 

Der har i den senere Tid, efterat Hovedlandeveiene 
ere henlagte under Amterne, og Jernbanerne ere gjorte 
til Hovedlandeveie, været opkastet Spørgsmaal om Gudenaa 
bør betragtes som en Hovedlandevei, og altsaa henlægges 
under Amtet, uden at Statskassen deltager i Drivts-
udgivten. Forf. vilde finde det beklageligt, om den 
Strømning skulde vinde Bifald. Gudenaa er og bliver 
en yderst vigtig Færselsvei. Afseet fra, at Forholdene 
ere endeel forandrede derved, at Silkeborg har faaet sin 
Jernbane, ad hvilken det meste Gods tilføres den, som 
tilforn passerede Gudenaa, er der dog meget tilbage til 
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Vandbygningsinspecteur Carlsen, udk. i 1861. I dette 
Skrift nævnes de af Ingerslev foretagne Arbeider (ovf. 
p. 17) som ubetydelige, Steenrydningerne ringe, Træk-
vejene, hvor de fandtes, kun 11/2  Al. brede, nedenfor 
Friisholt maatte Hestene svømme , og i det Hele var 
Sagen dengang (i 18o6-18o7) taget let, og den Aabred 
valgt, som var lettest at passere. En i 1855, efter For-
slag af Etatsraad Herredsfoged Holm, af Regjeringen 
indsat Bestyrelse for Gudenaa, der kun virkede med en 
Pramafgift af nogle 100 Rd, aarlig, havde vel forbedret For-
holdene noget ved Borttagelsen af de farligste Steen og 
lidt Uddybning af Farvandet. Men Aaen var dog indtil 
1853 endnu opfyldt med store Steen op over Vand-
fladen ; der var 20 Aalegaarde mellem Silkeborg og 
Tange, hvoraf især de 12 vare meget hæmmende for 
Pramfarten, 2 Laxegaarde ved Østergaard og Frisenvold, 
og 4 Broer at forandre. Ved Tange var da en Omlosning 
fra nedre til øvre Gudenaa, som fordyrede Farten. Med 
det Formaal at tilveiebringe et reent Farvand, saa 
regelmæssigt, bredt og dybt som muligt, og at 
faae Trækveiene forbedrede; og udgaaende fra den For-
udsætning, at Hestekraft altid vilde blive det practicable 
Middel til Bugsering af Pramme (Skriftet p. 17-18, 
hvor dette er godtgjort), vare Midlerne, hvorved For- 
maalet søgtes opnaaet: Udgravning (15341 Alen) i en 
Dybde af 3 Fod og en Brede, at 2 Flodskibe kunne 
passere hinanden (40 Fod)*); 82 Værker af Fletning 
omkring en Kasse, fyldt med Gruus, med spaltede Steen 
ovenpaa, Rullesteen langs Siderne og store Rullesteen 
foran Hovedet, som skulle holde Strømmen i det for 
den bestemte Leie; endvidere at rette Krumningerne og 

*) 2 'å. 300 Steen af 4-6 Fods Diameter bleve optagne, mange maatte 
sprænges. 
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Aafarten. Hvad Silkeborg selv angaaer, forsendes en 
stor Mængde grove Kjøbmandsvarer og alt her fabrikeret 

Papiir, bestemt til Kjøbenhavn, naar det er muligt, ad 
denne Vei. Derhos er Aaen Gjenstand for en meget 

betydelig Mellemtrafik for de mangfoldige Anløbssteder 
for Prammene, der findes langs Aaen. Man erindre, at 
ethvert saadant Sted, hvor der er Vei til, kan anløbes, 
og at dette benyttes af mange Beboere længere indenfor 
Aaens Sider. Ligesom der derfor ved Hovedlandeveiene 
fulgtes det Princip , at lade en længere Tid hengaae 
inden man overgav deres Vedligeholdelse til Amterne, 
saaledes vil det , paa Grund af Aarsagslighed, være 
ønskeligt, at Staten endnu i en Aarrække beholder Ud-
givten til Gudenaas Vedligeholdelse paa sit Budget, og 
dermed den Overvægt i Bestyrelsen af Drivten, som 
Statsbidragets Størrelse medfører. 

I Gudenaabestyrelsens Skrivelse af 17. Mai 1862 til 
Silkeborg Commune er det meddeelt, at man er enig 
om, at Hindringerne, der staa tilbage for en eventuel 
Dampskibsfart, nu vare bortryddede. 

Der er imidlertid siden den Tid, altsaa i næsten 20 

Aar, Intet foretaget, især fra Randers Handelsstands 
Side, fra hvilken Initiativet af nærliggende Grunde maatte 
udgaae, til Tilveiebringelse af en saadan Fart. Forf. 
henstiller til Teknikere og Practikere*), om en saadan 
Dampfart ikke nu , støttet af de nyere Fremskridt i 

teknisk Henseende, maatte kunne tilveiebringes. Man 
erindre her atter de mange Anløbssteder undervejs, der 
kunne have Fordeel deraf. 

Forf, har erfaret, at det forenede Dampskibsselskabs Agent i Ran-
ders, Captain Petersen, har heskjæftiget sig med Tanken, og op- 

fordrer ham herved til at gaae videre frem henimod og til dens 
Udførelse. 

Det her etablerede Vogn m an dsla ug blev d. 8. 
Januar 1873 nedlagt af Generalpostdirectoratet. — Om 

denne Nedlæggelse har været til Gode for Nogen, især 
for de Rejsende, maa henstilles. — Men det er en af 
Frihedens Consequentser, for hvilke vi maa bøje os og 

trøste os med, at der er tilflydt Handelspladen flere 
andre Goder i postalsk Henseende. 

Efter Indstilling fra de stedlige Autoriteter blev det 
ved Ind. Min. Resol. af 20. October 1857 bestemt, at 
der skulde indrettes en Havn baade ved Store-Maen og 
nedenfor nuv. Gasværk (see Kortet). Det vil imidlertid 
af det Ovenanførte erindres, at en Havn ved Gasværket 
besværliggjordes ved Langsødæmningen, hvor Trækveien 
ophørte, og hvis Broaabning ikke havde den Dimension 
(kun 131/2  Alen), som det havde været ønskeligt for Farten. 
— Ved Ind. Min. Skr. af 12. August 1862 blev der op-
rettet en Havnecommission paa Silkeborg — med 
Birkedommeren som Formand og 3 af Repræsenta-
tionen valgte Medlemmer —, der blev meddeelt den 
sædvanlige Bemyndigelse til at opkræve Havneafgifter 

efter en Taxt. — Men ved nærmere Overvejelse af dette 
Anliggende kom de stedlige Autoriteter til det Re-
sultat, at det, efter Langsødæmningens Anlæg og 
Forholdene i det Hele var rettest , at indskrænke sig 
til at indrette et Anløbssted for Prammene ved Store-
Maen uden Betaling, altsaa for Silkeborg Communes 
Regning i Henseende til Anlæg og Drift. Man er imid-
lertid dog senere kommen til det Resultat, at der, for 
en Ordens Skyld, bør være en Opsynsmand og en ringe 
Afgift af Prammene, der anløbe Havnen og det dermed 
i Forbindelse staaende Anlæg ved Enden af den saa- 
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kaldte Hestebane, og der er, som Følge heraf, sat en 

Tast for Benyttelsen af Havnen. 

Som et ikke uvigtigt Communicationsmiddel her paa 
Pladsen bør ogsaa nævnes Slæbestederne og Over-
los ningerne mellem øvre og nedre Gudenaa ved Hjælp 
af en af Staten udgravet Canal nedenfor Silkeborg Hoved-
gaard. Staten havde, som bekjendt, af Vandkraften for-
beholdt 20 Heste til et Jernværk eller andet Fabrikanlæg, 
med den Hensigt at bruge denne Hestekraft; som en 
Begyndelse hertil gravede man i 1854 denne Canal (see 
Bykortet) for foreløbig at benytte den, som anført, til 
Overlosning; om videre Benyttelse bliver der nu, efterat 
Papirfabrikkens Ejer i 1873 har kjøbt de 20 Hestes Kraft 
med Hovedgaarden, neppe nogensinde Spørgsmaal. Men 
det er dog, naar det Bedste, en fri Fart mellem Skander-
borg (Fuldbro Mølle) og Kattegat ikke kunde opnaaes, 
et stort Gode, at denne Overlosning, navnlig af Brænde 
fra Silkeborg Østerskov, Sønderskov og Ry Skove, er 
bleven mulig. 

(Taxtregulativet for Benyttelse af denne Plads er af 
Aabestyrelsen fastsat i 1873). 

En Nybyggerby, som Silkeborg, er ganske naturlig 
besjælet af en stor Utaalmodighed, hvad angaar de 
oeconomiske Fremskridt. Da Østkysten ifølge Loven af 
to. Marts 1861 havde faaet sin Jernbane, bleve Ønskerne 
i denne Henseende større og større. At anlægge en 
Statsbane fra Hovedbanen til Silkeborg som Endepunct, 
laae imidlertid saa langt over de dengang herskende Fore- 

I I3 

stillinger om hvad der kunde opnaaes, at der skulde megen 
Energi til for at overvinde Modstanden. Som Indenrigs-
minister i Aarene 1861-63 havde Lehmann ikke heller 
Mod til at gjøre Rigsdagen noget Forslag om en Statsbane 
lige ind til Silkeborg. Han foretrak derfor*) en halv For-
holdsregel, nemlig den i Udkastet til Loven af 19. Januar 
1863 foreslaade Vandvej fra Fuldbro-Mølle til 
Silkeborg.  Uagtet den Modstand, der fremkom her-
imod baade fra Silkeborg, der med Rette forestillede 
Regjering og Rigsdag, at et saadant Communications-
middel vilde være ubrugeligt paa en vigtig Dee] af Aaret, 
naar Isen lagde Vandvejen til, samt derhos betinge en 
Omladning ved Fuldbro ; og der fra anden Side blev 
gjort gjældende, at Farten over Mossø kræver en ikke 
ringe Dampbaad, satte Ministeren dog Planen — der 
for Mange havde en særegen poetisk Tillokkelse ved den 
dermed forbundne Udgravning og Benyttelse til Øje- 
medet af det gamle ærværdige Ømklosters aflagte Canal 
imellem Mossø og Gudensø — igjennem ved ovennævnte 
Lov af 19. Januar 1863. 

Denne Lov blev imidlertid, heldigviis, stillet i 
Bero "), vistnok for Vandveiens Vedkommende, paa Grund 
af de Reclamer, der indkom imod den fra den i Aaret 
1861 dannede Landboforening i Silkeborg. — Ved 
Loven af 1863 var jo imidlertid en Udgivt bevilget 
til en Forbindelse mellem Silkeborg og Hoved- 

*) Som bekjendt skete dette efterat Loven af 10 Marts 1861 havde 
bestemt, at der skulde anlægges en Bane fra Vejle gjennem Gudenaa-
dalen over Rymølle til Aarhus enten over Horsens eller med en 
Sidebane til denne Kjøbstad. Denne Gudenaabane blev forkastet 
ved Lov 19 Januar 1863. 

**) En i Aarene 1861 og 1864 af Staten udført Opmuddring af Far-
vandet mellem Rymølle og Silkeborg er dog i Indenrigsmin. Skr. 
20 Marts 1875 (utrykt) til Aarhus Amt anseet for en Deel af Canali-
seringen e. Loven af 1863. 
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banen; og da Pengespørgsmaalet altid spiller en stor 

Rolle i saadanne Anliggender, var Døren aabnet. Denne 
Aabning blev benyttet. Privat gjordes der Skridt til 
at supplere den til Vandvejen bevilgede Sum, -- der an-
drog c. 140000 Rd. forud en Udgifterne til Anskaffelse 
af Dampbaade, Landingsbroer ; og foruden Statsdriften 
af Dampfarten — til Anlæg af en Jernbane,. og da 
at føre denne ad korteste Vei til Skanderborg. Denne 
Plan mødte Modstand af Silkeborgerne, Udgiveren 
af nærværende Skrift undtagen, navnlig af M. Drewsen, 
der først interesserede sig meest for en Bane omtrent 
directe fra Aarhuus, den saakaldte Lyngbybane, senere 
endog for en Bane i N. 0. til Hinnerup. Disse sidste 
Projecter havde den Overvægt i Concurrencen med en 
Skanderborgbane, at de vare undersøgte af Regjeringen. 
Det lykkedes imidlertid dog ved private Bidrag, især fra 
Eiendomsbesidderne i Ry By, at bevirke en Undersøgelse 
foretagen af Banelinien imellem Skanderborg og Silke-
borg, hvilket Nivellement og Overslag Forf. af nærv. 
Skrift directe indsendte til daværende Indenrigs-
minister, nu Conseilspræsident og Finants-

minister Estrup. Denne Ministers Tiltrædelse af 
Tanken, Hans Ordre til at optage et officielt Nivelle-
ment over Linien, og endelig den Klogskab og Energie, 
hvormed han i Lovudkastet satte Vestbanen og Silke-
borgbanen som »et Pilebundt« i Forbindelse med hin-
anden, maa det væsentlig tilskrives, at en saa ny og 
ualmindelig Tanke, som den at stikke en Sidebane ud 
for Statens Regning til en, dengang endnu, saa lidet 
paaagtet Plads som Silkeborg, kunde vinde Indgang. 
Det fortjener dog ogsaa at fremhæves, at en stærk Ind-
flydelse fra Aarhuus By samt fra Herning da støttede 
Planen. 

Loven af 24. April 1868 § 1, b, bestemte, at der 
skulde anlægges en Jernbane fra Skanderborg til Silke-
borg, færdig inden i. Juli 1871. Banen begyndte sine 
Farter den 2 Mai 1871. Den bevilgede Anlægssum 
var c. 500000 Rd. Men da det var lykkedes Inden-
rigsministeren at bortaccordere Anlæget for 450000 Rd., 
der saaledes var en Sum af c. 5000o Rd. tilovers, og da 
Banen kun naaede til et Punkt nedenfor Langdalen 
i Silkeborg Nordskov, en god halv Fjerdingvei S.O. for 
Silkeborg, samt da der indkom paatrængende Fore-
stillinger, navnlig fra Landboforeningen i Silkeborg og 

fra Herning, om at forlægge Stationen til den vestre 
Side af Gudenaa (Remstrup Aa) ved en Forlængelse og 
et Broanlæg over Aaen, blev ogsaa dette bevilget ; og 
Silkeborg opnaaede det store Gode af en Statsbane med 
Station i sin umiddelbare Nærhed. 

Den aarligeUdgift for Silkeborg Commune, der følger af 
Loven af 26 Mai 1868, til Expropriationsudgift, indtil denne 
er tilbagebetalt Statskassen, er 591 Kr. 66 Øre. De Goder, 
der naaedes for Pladsen, en Handelsplads midt inde i 
Landet, ved denne Bane, er det overflødigt at nævne. -
Det erkjendes ogsaa nu almindelig, selv af dem, der 
dengang satte sig den Opgave at faa en Lyngbybane 
(eller en Hinnerupbane), at det var den kloge og rigtige 
Politik, der blev fulgt, at søge det Opnaaelige, og ikke 
at tilstræbe Formaal, der maaskee kunde have en Be-
rettigelse, men som efter de for eliggende Forhold 
vare uopnaaelige*). 

 

*) Dette var dav. Indenrigsminister Es t rup s Ord til den Deputation fra 
Aarhuus og Silkeborg, som i 1867 henvendte sig til Ham med An-
dragende om en Jernbane til Aarhuus : at han vilde tilstræbe det 
0 pnaaelige, udtrykt i Penge: en halv Million Rd.; da en heel 
var uopnaaelig. — Og han foreslog Rigsdagen kun det — og 
havde endda Møie med at opnag det ! 

   

8* 

    



I 16 

Denne Jernbane tilveiebragte for Silkeborg den hur-
tigste og billigste Forbindelse med Syden, et yderst 
vigtigt Gode for Udførselen af den Mængde Kreaturer og 
Sviin, der udgaae herfra til Hertugdømmerne, Hamborg 
og Esbjerg, og for Trafiken i det Hele, der er tidobbelt eller 
mere mod Syd end mod Nord. Denne Vei giver ogsaa 
den nærmeste Jernbaneforbindelse med Kj øbenhavn 
og Øerne.  Og hvad Forbindelsen med den herfra saa 
ofte under Forhandlingerne i Jernbanesagen nævnte vigtige 
Aarhuus Havn angaaer, der sjælden lægger til med 
Iis, er der vel en Forskjel af 11/3  Miils Veilængde, 
sammenlignet med Lyngbybanen — en Forskjel, der 
desværre forøges ved det lange Ophold i Skanderborg —; 
men dette har dog ikke noget at sige imod de andre 
vigtige Goder, der opnaaedes. — Derimod maa det be-
klages, at denne Forbindelse, som en Selvfølge, distan-
cerede Silkeborgs gamle Moderstad Randers, og trak 
Handelsforbindelsen mere og mere til Aarhuus. Det var 
ogsaa dengang af Alle kun anseet som et Tidsspørgs-
maal , at Silkeborg faaer sin Forbindelse med Randers, 
saaledes at Partiet bliver omtrent lige for begge disse 
Byer. Det er ikke Forf. bekjendt, om der fra Randers 
Handelsstands Side, for hvis Drivtighed og Dygtighed 
han nærer megen Agtelse , er gjort Noget i Ret-
ning af en Jernbaneforbindelse med Silkeborg, der atter 
er Nøglen til Handelsveien Herning, Skjern, Ringkjøbing. 
Det er dog ikke som Silkeborger, Forf. yttrer dette; thi 
den Fordeel, det altid er at have to større ved eller 
nærved Havet liggende Byer, der begge beile til et 
hurtigt og directe Handelssamquem, formindskes og op-
veies formeentlig ved det Tab af Opland i N. 0., som 
Silkeborg sikkert vil lide ved en Bane i denne Retning, 
der mulig kan drage en Deel af Byens bedste Næring, 
fra Lysgaard og Hids Herred, til Randers. 
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Den Jernbaneforbindelse, der var naaet ved Loven 
af i868, var dengang dog ikke stemmende med Alles 
ønske, saaledes som den senere er bleven det; især var 
den directe Forbindelse med Papiirfabrikken, der var 
nyttig baade for Banens og for Fabrikkens Skyld, samt 
med Gudenaa , denne, dengang især, store Landevei, 
ikke bragt tilveie*). — Der indgik derfor Andragender 
fra endeel Eiendomsbesiddere i Omegnen af Silkeborg 
og fra Silkeborg Communalbesty-relse om en Heste  - 
bane fra Jernbanestationen til Gudenaa (Silkeborg Havn). 
— Ved Indenrigsministeriets Skrivelse af 2. December 
1870 blev Directeuren for de jydsk-fyenske Jernbaner 
bemyndiget til at indlede Forhandling med Communal-
bestyrelsen og Papiirfabrikkens Eier for at erholde Tilbud 
om den Understøttelse, de vilde yde til Anlæget. Papiir-
fabrikkens Tilbud var 2000 Rd., naar Hestebanen blev 
lagt over til Fabrikkens Grund ved en Bro, Communens 
Tilbud 500 Rd. Ved en senere Resolution af Inden-
rigsministeriet blev det derhos som Betingelse for An-
læget fastsat, at Skanderborg Amt skulde dertil bidrage 
1000 Rd., og Viborg Amt 1000 Rd. En særegen Vanske-
lighed, som opstod derved, at dette sidste Bidrag ved anden 
Behandling i sidstn. Amtsraad blev nægtet, beseiredes 
ved en resolut Optræden og Sammenskud af Beboerne i 
Hids Herred, der vare stærkest interesserede i Anlæget, 
og som med Rette formeente, at naar de i sin Tid havde 
bidraget til Løgstør Grundes Oprensning, kunde de nordre 

). Da Silkeborg Jernbanestation var lagt saa langt borte fra Byen, 
som den først var projecteret og Øst for Gudenaa, var Tanken at 
dirigere en Hestebane fra Stationen ind til Fabrikken, den man 
endnu dengang maa have anseet som Størsteparten af Punktet 
Silkeborg. En Sammenligning imellem den Trafik, der angaaer Byen 
og dens Opland, og Fabrikken, vil, hvor stor denne sidste end er, 
vise, i hvis Faveur Tyngdepunktet er. 
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Beboere i Viborg Amt vel ogsaa nu bidrage til denne 
Bane. — Heste-Banen, der bliver meget stærkt benyttet, 
baade af Papiirfabrikken og af Byens og Omegnens Be-
boere, især af dem ved Kysten af Langsø og Aaen, er 
nu undergaaet en længe savnet Forbedring og Udvidelse, 
efterat der paa Finantsloven 1880-8i var bevilget 12000 
Kroner dertil. 

Kjørselshastigheden paa denne Bane maa ikke over-
skride Forholdet: 1 Miil i Timen ifølge Bestemmelse af 
22 Februar 1871. — Taxten for dens Benyttelse er 

Kr. so øre pr. Vogn å 12,000 Pd., 1.88 pr. Vogn 
å 15,000 Pd. og 2.26 å 18,000 Pd. 

Det følger af sig selv, at Postvæsenet og Be-
fordring af Personer, Breve og Varer ad Post-
veiene holdt Skridt med Udviklingen af Communications-
midlerne. Anlæget af Chausseen til Aarhuus efterfulgtes 
saaledes af en først hverandendags, senere daglig Dili-
gencefart imellem Aarhuus-Silkeborg-Herning, og Ring-
kjøbing , Jernbaneanlæget Skanderborg-Silkeborg af en 
to Gange daglig Post. — Men hvad der især fortjener 
Paaskjønnelse fra Postbestyrelsens Side, er Udviklingen 
af Landpostvæsenet, der her som overalt, med 
gaaende eller kjørende Poster, har været underkastet en 
mærkværdig Fremgang. Da Udgiveren af nærv. Skrift 
kom til Silkeborg i 1854, var det en af hans første Be-
stræbelser, at tilveiebringe en saadan Postforbindelse med 
de til Birket hørende Sogne, i hvilken Henseende han 
strax satte sig i Forbindelse med Sogneraadene, og for-
maaede dem til at bidrage dertil. Paa denne Maade 
blev Samquemmet med Landsognene tilveiebragt et Par-
Gange ugentlig, og er siden vedligeholdt paa den Maade,  

indtil Postbestyrelsen, som bemærket, for Statens Regning 
indrettede en daglig Forbindelse med Omlandet, der har 
stiftet overordentlig megen Gavn, og ved Siden heraf 
vistnok næsten holdt Statskassen skadesløs for de derved 
forvoldte Udgifter. 

Der er nu her paa Silkeborg dirigeret følgende 
Landpostforbindelser: 

imellem Silkeborg og Haarup, Gjern, Tvilum, Grøn-
bæk, Seiling, Balle, Funder og Them, 

foruden at der fra Jernbanestationerne Bording, 
Funder og Ikast, samt fra Salten Poststation, udgaa de under 
herv. Postcontor hørende Landposter til Munklinde, Fauer-
holt, Overisen, Julianehede, Kragelund og Tømmerby. 

Udgiften er til de egentlige Landposter aarlig næsten 
8000 Kr., til Brevsamlere paa sidstn. Steder c. 900 Kr. 

Forøvrigt er Postbestyrelsen her forbleven temmelig 
uforandret. Der er, som forhen, ansat en Postexpediteur, 
der tillige er Forvalter ved Silkeborg Domaines tilbage-
værende Eiendele, samt Skovkasserer. 

Angaaende Brutto-Postindtægterne her see Slutnings-
oversigten. 

Med Prioritetslaan og Drivtslaan var der i 
Silkeborg særegne Vanskeligheder. Pladsens Ungdom, den 
Maade, hvorpaa den kom frem, den Opsigt dens Frem-
komst vakte (ovf. p. 69-70) vare ikke Omstændigheder, 
der egnede sig til at skaffe den ny By Credit. Før 1855 
var det derfor ogsaa kun ved Velvillie af Slægtninge og 
Venner, at Nybyggerne kunde opnaa Laan. I Aaret 
1855 begyndte det efter vore Forhold betydelige Penge-
institut, Sparekassen i Viborg, at gjøre Forretninger og 
holde Møder i Silkeborg. Dette var dengang et Gode, 
som maatte paaskjønnes. Til Regjeringen indgik der 
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forskjellige Andragender om Tilladelse til offentlige 
Midlers Anbringelse i Ejendomme paa Silkeborg. Justits-
ministeriet vilde i 1855 kun tilstede dette, hvad Over-
formynderimidlerne angik, indenfor en Grændse af 1/3  af 
Taxationssummen, og efter specielt Andragende til Mini-
steriet. Men samtidig virkede Ministeriet dog for, at 
Silkeborg kunde komme ind under den nylig dannede 
Kjøbstadcreditforening, og erklærede i Skrivelse af 3o. 
April 1855, at man Intet havde at erindre imod en saadan 
Optagelse. — Ved samme Ministeriums Skrivelse af 27 
Marts 1857 blev Grændsen for Laan af offentlige Midler 
forhøjet til Halvdelen af Taxationen. Ifølge Kundgjørelse 
27 Januar 1857 optoges Pladsen under Kjøbstadcredit-
foreningen paa de for Laan af denne sædvanlige Vilkaar, 
og mange Grundejere i Silkeborg benyttede sig heraf. 

Allerede i 1855 var der erhvervet en Bevilling til 
at oprette en Sparekasse paa Silkeborg. Forskjellige 
Grunde bestemte imidlertid Forf. af nærv. Skrift, der 
havde indsøgt Bevillingen, til ikke at skride til Ud-
førelsen af Planen, førend i Aaret 186o; den traadte da 
i Virksomhed, og har selvfølgelig hjulpen paa Laane-
trangen, der dog endnu er tilstede. (Om Sparekassen 
see Slutningsoversigten). — Kassens Overskud (Reserve-
fond) var den 31 December 1879 36,605 Kr. 76 øre; efter 
Dagens Cours paa dens Værdipapirer 460o Kr. mere. 

Med Hensyn til Adgangen til at opnaae offentlige 
Laan, indeholder nu Anordning af 

12. November 1870 
§ 2, e den gjældende Regel. — Det maa herefter an-
tages, at alle Ejendomme indenfor den i Bygningsregle-
mentet fastsatte Grændse (Bygrændsen) kunne opnaae 

offentlige Laan uden nogen dertil meddeelt Tilladelse af 
Jusitsministeriet*). 

*) Siden Silkeborg Birks Overformynderi 
ifølge Loven af 26. Mai 1868 overgik til Centraloverformynderiet i Kjøbenhavn, er der ikke bleven 

I Henseende til Toldforholdene paa Silkeborg, 
vil det være bemærket, at den øverste Toldbestyrelse 
ved Silkeborgs forste Tilblivelse, samt Toldopsynet paa 
Stedet, der var her fra 1847, øvede en heldbringende 
Indflydelse paa den unge Bys Forhold, ved at beskytte 
den lovlige Handel og Brændevinsbrænderierne mod Bisse-
kramhandelen og Smugbrænderierne, en Indflydelse, der, 
udgaaende herfra Midtjylland, snart øvede sin kraftige 
Virkning paa hele denne Landsdeel, til Held for den 
lovlige Orden i denne Henseende. 

Men ved Siden heraf tør Udgiveren af nærv. Skrift, 
der har beskjæftiget sin Tanke endeel med disse For-
hold, udtale sin Beklagelse over, at den senere øverste 
Toldbestyrelse ikke, hvad Silkeborg angaaer, er gaaet 
videre frem i Henseende til Bestræbelserne for, at lade 
denne By være Gjenstand for en friere Handelsbevægelse 
end den nuværende, efter vor Toldlovgivning i væsent-
lige Henseender til Søhavnene knyttede. — Den meget 
vigtige Adgang til Creditoplag er efter Frd. 1. Fe 
bruar 1797 § 67 knyttet til Søstæderne. Under Nu-
tidens materielle Forhold, især ved Jernbaneforbindelsen 
— der tilsteder, at en ufortoldet Skibsladning eller enkelt 
Colli, udlosset i en Jernbanevogn, under Toldlaas eller 
Toldopsyn, afgaaer fra Søhavnen til enhver By inde i 
Landet, der har et Toldopsyn og Told-Pakhuus — for-
svinder imidlertid Forskjellen i denne Henseende imellem 
en Søby og en Landsby eller Handelsplads; den Be-
skyttelse man her yder Søstæderne, bør vistnok udgaae, 
tilligemed Forestillingen om, at Toldopsynet i Land-
stæderne ikke skulde være ligesaa paalideligt som i Sø-
stæderne. Hvad Creditoplagseftersynet angaaer, veed 

anbragt een eneste Øre af de her i Birket faldende Skiftemidler i 
Silkeborg eller overhovedet i Jurisdictionen. 	Udg. Anm. 
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enhver Toldembedsmand, hvor lidet dette i Virkeligheden 
har .at betyde; hvor sjældent der tabes ved denne Credit, 
og hvilke Fordele for Handelsstanden, der ere forbundne 
dermed. 

Et andet Gode, der ved Frd. af 8. Juni 1839 er for-
beholdt Kjøbstæderne, er Adgangen til at gjøre 
Forretninger med de Handelsrejsende. Man 
dømme nu om dette Forhold som man vil, — i de første 
Aar af Silkeborgs Tilblivelse reiste Manufacturhandlerne 
i Silkeborg selv til Hamborg og Udlandet, — saa maa 
det dog indrømmes, at en lang Praxis har stadfæstet, at 
denne Reisen med Prøver og Anbefalinger ikke kan 
undgaaes, og at det maa antages at være et Gode for 
vore egne Handlende, som Forholdene ere; disse Forhold 
ere nemlig i Danmark, udenfor Kjøbenhavn, smaa*). - 
De Silkeborgske Handlende have ofte nok ansøgt om at 
faa dette Forhold forandret, og om at Tilladelsen maatte 
gives; men dette er Iigesaa ofte nægtet. Følgen er, at 
de Handlende her maa begive sig til Skanderborg 
eller Aarhuus for at afgjøre deres Forretninger 
med de Reisende, hvilket efter Frd. ikke kan ansees 
dem formeent .  

Tidsaanden er nu en saadan, at der ikke risikeres 
Noget ved Udvidelser i Retning af Frihed i Henseende 
til Toldvæsenet, og det vilde være til Gavn i det Hele, 
dersom ønskerne herom kunde realiseres. Ethvert 
hæmmende Baand i denne Henseende er en Udgift for 
den Ene, og oftest en Beskyttelse for den Anden, som 
vistnok helst bør ophæves. 

Smaa Sogne, smaa Kjebstæder have vi nok af udenfor Kjøbenhavn, 
hvilken Stad sluger Alt og indbefatter næsten Alt, Formue, Intelligents, 
Handelsrere i det Store, Haandværk i Forbindelse med Kunst, og 
Kunsten alene. Det er næppe et Gode for Landet i det Hele, at 
der ikke er flere Storbyer. 

123 

Fra den Tid, i Aaret 1851, da Toldcontrolleuren 
flyttedes fra Silkeborg til Skanderborg, var her fra 
1851-53 intet Toldvæsen, og fra 1853 var kun en Assistent 
til at besørge det Fornødne; der hørtes da idelig Klage 
over Tilstanden, idet Assistenten kun havde en indskrænket 
Bemyndigelse til at handle, og Controlleuren ikke ofte 
nok kom herhen; ifølge Indenrigsministeriets Skrivelse af 
30. October 1861 skete det efter 24 Timers Varsel, fra 
August 1866 een Gang ugentlig. Først i 1879 fik Told- 
forvalteren for Skanderborg-Silkeborg Bopæl i Silkeborg, 
der fra den Tid er i Besiddelse af Fortoldningsret, men 
uden Creditoplag og uden Tilladelse for de Handels. 
rejsende til at gjøre Forretninger her. 

En privat Telegraf blev, ved Initiativ af M. 
Drewsen, anlagt med Ledning til Aarhuus i Aaret 1857, 
ved Hjælp af private Bidrag og Silkeborg Communes 
Tiltrædelse som Concessionshaver, i Henhold til Indenrigs-
ministeriets Skrivelser af 10. Juni og 14. August s, A. 
Ifølge Loven af 28. Mai 1870 overgik Telegrafen til at 
blive Statstelegraf. 

Tilveiebringelse af Kirkegaard, Kirkeplads og 
Kirke har været forbunden med særegne Vanskelig-
heder. Foruden de store Udgifter, som disse Formaal, 
navnlig Kirkebygningen, kræve, har der fra Domæne-
bestyrelsens Side viist sig en uforklarlig Modstand imod 
at afstaa Pladsene dertil. — Efterat der ved Byens 
Anlæg var udlagt en lille Plads til en Kirkegaar d, 
exproprierede man i 1866 og 1874 Udvidelser i Vest, 
samt, ved Udvidelsen i 1866, i Nord ned til Langso. 
Begge Pladse bestaa af et Høide-Plateau og en Lav-
ning derunder. Den sidste kan imidlertid, formedelst 
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Grundvand, ikke med Sikkerhed benyttes til Begravelses-
plads. I Betragtning heraf har Domænens Bestyrelse 
senere villet gjøre gjældende, at Expropriationen af den 
nederste Deel ikke er lovhjemlet. Den er imidlertid en 
saa smuk Have og Spadseregang for de Afdødes Fa-
milier, at Besiddelsen, skjøndt ikke uanfægtet, ;haabes at 
blive uforstyrret. — I 188o, da en ny Kirkegaard var 
bleven nødvendig, idet den gamle af sanitære Grunde er 
for nær ved Byen og Indretning af nye Begravelses-
pladse paa den forbuden ved Justitsministeriets Resolution 
af 28. Januar 1874, har Domænebestyrelsen efter lange 
Forhandlinger, og først efterat Justitsministeriet havde 
udtalt sig for Communens Beføielse til at expropriere, 
givet sit Minde til at Lyngballeagre (see Kortet over 
Landdistrictet) tages til Kirkegaard. Over de hertil i 
1879 taxede c. 4 Tdr. Land er der nu afholdt Over-
taxation paa Forlangende af Finantsministeren. 

Erhvervelsen af en bequemtliggende Plads til en 
Kirke var ogsaa forbunden med alvorlige Besværlig-
heder. Pladsen var oprindelig udlagt paa Torvet, der, 
hvor Thinghuset nu ligger, imedens Almueskolen var 
planlagt paa den østre Side. Saa indskrænket som 
Torvet herved vilde blive, var Nødvendigheden af at er-
hverve det Stykke af Lunden eller Plantagen, der nu er 
Kirkeplads, meget snart indlysende. Netop dette Jord-
stykke havde imidlertid dav. Domænedirecteur Bang, 
denne iøvrigt udmærkede Mand, men som i sine senere 
Aar var bleven optagen af Byggelyst, udseet til et 
Parti af Silkeborg By, derfor ladet det afsætte i Gader, 
og endelig stille til Salg ved offentlig Auction som et 

Gadequarteer. Denne Plan mødte, som naturligt var, en 
afgjort Modstand blandt Beboerne, der gjerne vilde have 
en Kirke henlagt paa det Sted. Som Følge af denne 

Modstand og Mangel af Bud solgtes kun tre Bagpladse 
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til Steder i Østergade, der trængte haardt til en Ud-
videlse, idet Quarteret imellem Østergade og Kirkepladsen 
var planlagt saa utilbørlig snævert, som det endnu er 

efter Udvidelsen. I 1880, da der i Silkeborg var megen 
gastrisk og tyfoid Feber, falder Procentantallet af de 
Angrebne ogsaa overvejende paa dette Quarteer. Det 
er ufatteligt, hvorfor Østergade ikke, ved Byens Projec-

tering, er bleven lagt i lige Linie omtrent fra Torvets 
Midte ned til Hovedgaardsladen, med een Række Bygge-
grunde, hvorved meget vilde være vundet, og Kirke- 
pladsen forskjønnet. 

Denne sidste var nu altsaa bleven en Plads af Værdi, 
efter Domænebestyrelsens Mening. Den 29. Marts 1859 
forlangte denne Bestyrelse 4000 Rd. for disse faa Skjepper 
Land, af Communen. I August s. A. nedsattes Prisen 
til 2000 Rd. paa Betingelse af Tilbudets Antagelse inden 
2 Maaneder. Endelig, da Communen stadig holdt fast 
paa at ville overtage Pladsen efter lovlig Taxation, kunde 
Kirkeministeriet under 3o. October 1863 tilkjendegive 
Communaibestyrelsen, at Finantsministeriet havde sam-
tykket i at afstaa Communen Pladsen som Arvefæste-
eiendom mod en aarlig Afgift af 12 Rd., hvilket Tilbud 
selvfølgelig strax blev modtaget. 

Med Pladsens Erhvervelse var nu Opførelsen af 
en Kirke paa den bleven en Mulighed. Men herfra til 
Ønskets Virkeliggjørelse var en lang og trang Vei. Fra 
Kjøbesummen for den i 1856 bortsolgte Linaa Præste-
gaard nægtede Ministeriet andet Tilskud til Silkeborgs 
kirkelige Forhold end den i 1857 opførte Præstegaard 
paa Silkeborg. Capellet paa Silkeborg Hovedgaard var 
i 1857 bleven udvidet med et af Bygningens større Væ-
relser, ifølge ministeriel Tilladelse. — Indenrigsministeriet 
erklærede i Slutningen af 1858, at Udgiften til en Kirke 
ikke maatte overstige 22000 Rdl., hvoraf Communen 
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skulde tilvejebringe de I1000. Nu hvilede Sagen i endel 
Aar som Følge af Underhandlingen om Pladsen (cfr. 

ovenfor). I 1867 udgik der fra Silkeborg Communal-
bestyrelse en Opfordring til at yde frivillige Bidrag til 
Opførelsen. Der indkom ogsaa efterhaanden endeel saa-
danne, men førend der paa Finantsloven var bevilget et 
Tilskud af 20000 Kr. og et i 15 Aar afdrags- og rentefrit Laan 
af t0000 Kr. kunde der dog ikke tænkes paa Udførelsen. 
Seighed var her for en lille Commune nødvendig, naar 
Beboerne ikke skulde bebyrdes alt for stærkt. Ved 
Indenrigsministeriets Skrivelse af io October 1870 var 
det tilladt Communen at overtage Garantien for Laanene 
til Kirken. 

Blandt Kirkens private Velgjørere maa fortrinsvis 
nævnes : 

Vallø Stift,  hvis Curator Overpræsident Ros e n ørn 
skænkede Kirken 5000 Kr. ; Justitsraad Sto l t e n b er g 
af Kjøbenhavn til et Orgel 4000 Kr. ; Kammerherre, 
Oberst K ri eger en Christusfigur i bronceret Zink, Fa-
brikant Z e 1 t n e r Portalens Steentrappe og 3 Basrelieffer 
i Choret ; Fru St ro y b e rg en Alterdug; Enkefru Nielsen 
2 Alterstager. 

Kirkebygningens Opførelse i 1876-1877 kostede i 
det Hele, indbefattet Stole, Inventar, Gasindlægning og 
Varmeapparat o. s. v. — til hvilket sidste dog endnu 
vil medgaa nogle hundrede Kroner — 81970 Kroner 73 
Øre, hvoraf 3200 Kr. er Arkitekthonorar, og 1250 Kr. 
Udgivt til Anlæget omkring Kirken og Brønden samme-
steds. 

Af Udgiften har Statska'ssen udredet de 20000 Kr. 
som Gave, og de i0000 Kr. som rentefrit Laan i 15 
Aar, af Randers Hospital laantes 8o00 Kroner, Resten 
er indkommen ved Bidrag og Gaver af Kongehuset og 
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Private. Kirken indviedes til sin Bestemmelse af Biskop 
Braminer d. 4 November 1877. 

Varmeapparat indlagdes i Kirken i Slutningen af 
1879. Paa Grund af Murtykkelsen (21/2  Sten og 3 Sten) 
og Loftet (uden Hvælvinger undtagen i Choret samt aaben 
Træconstruction) kunde der ikke være Spørgsmaal om 

andet end at vælge det Perkinske System, et Net af 
tynde Jernrør over Gulvene under Kirkegængernes Fødder, 

Rørene fyldte med varmt Vand, der hidføres fra Fyrings-
apparater i Kjælderen under Choret. I andre Kirker 

med tykkere Mure og en anden Loftstonstruction, kan 
der bruges et andet Apparat, Caloriferen, der fra et 
stærkt opvarmet Rum igjennem Aabninger kaster circu-
lerende Varmestrømme ud i Kirken *), eller tykke Jern-
rør langs Ydermurenes indvendige Side. Der er endnu 
nogen Svæven i disse Spørgsmaal, ogsaa deri, om 
Rørene bør fyldes med Damp eller med varmt Vand. 
Begge de andre Systemer betinge kostbarere Anlæg og 
Drivt end det Perkinske, der vistnok er det eneste practi-
cabse i vore Landsbykirker. 

Kirkens Ydre er smukt fra Siderne, Facaden der-
imod efter Udgiverens Syn kold og kantet, Taarnet ikke 
ret tiltrækkende. Indvendig gjør den et godt Indtryk. 
I acustisk Henseende er den ikke heldig. 

Den første Præst i Silkeborg (Hostrup) blev ansat 
den 14 Decbr. 1855, og en Embedsgaard opført i 1857 
med en Byggeudgift af 19740 Kr., der, som bemærket, 
udrededes af Linaa Præstegaards Salgssum. 

Ved Ministeriets Skrivelse af 5 April 1859 var der 
oprettet en K irk e i nsp e cti o n paa Silkeborg, bestaaende 
af Sognepræsten som Formand, Birkedommeren og et 

*) Den Varme, der udvikler sig i Fyrrummet i Silkeborg Kirke be-
nyttes ogsaa til en saadan Udstrømning. 
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af Communalrepræsentationen valgt Medlem (Anordn. 24 
Octbr. 1837, § 19), som i Kjøbstæderne. 

Et Stempelpapirsudsalg, hvis Forhandler beskikkes 
af Amtmanden, og som sorterer under den vedk. Amt-
stue, blev ifølge Skrivelse fra Stempelpapirsforvalteren 
for Danmark af 29 December 1856 oprettet paa Silke-
fra I Januar 1857. 

Den paa Silkeborg brugelige B e kj end tgj orels e s-
m aa d e af offentlige Forskrifter, Anordninger 
o. desi. har fra Pladsens Tilblivelse været Trommeslag, 
der saaledes maa ansees for den lovlige og for Befolk-
ningen bindende, cfr. Anordn. 8 October 1824, § 2 om 
Bekjendtgjørelse i Stederne, hvortil Silkeborg i dette 
Anliggende er henregnet. Der har derfor saalænge Com-
munen har bestaaet, været en af denne lønnet Tromme-
slager. — Det er imidlertid en Selvfølge, efterat der 
udkommer en Avis i Silkeborg, at -Øvrigheden i mang-
foldige Tilfælde anseer det formaalstjenligt ogsaa at 
lade Bekjendtgjørelserne indrykke i Byens Avis. 

Snekastningen  er ordnet paa en hensigtsmæssig 
og besparende Maade. Det personlige Arbeide og Kjørsel 
bortliciteres aarlig hver for sig, med Dagen deelt i 2 

Dele å 4 Timer, der regnes for en halv Dag og betales 
saaledes, medens de andre 4 Timer betales timeviis. — 
Entrepreneuren skal med 2 Timers Varsel efter Tilsigelse  
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af de af Politimesteren hver for sit District udnævnte 
Snefogder stille det fornødne Mandskab og Vogne. 

En Landboforening oprettedes, efter Initiativ af 
Forf., i Aaret 1861. Som Mellemmænd mellem Re-

geringen og Landboerne i flere Forhold spille disse 
Foreninger en ikke ubetydelig Rolle fra 1862, cfr. Lov 

23 Januar 1862, § 1. Efterat denne Forening havde 
taget virksom Andeel i forskjellige for Egnen vigtige 
Sagers Fremme, navnlig Jernbanens Tilblivelse, blev 
Foreningen, der indtil da bestod af Silkeborg Birk og 
Hids Herred, i Aaret 1870 forøget med Lysgaard Herred, 

der toges bort fra Landboforeningen i Viborg. Siden 
denne Omdannelse af Foreningen ere Ans og Kjellerup 
nu blevne de vigtigste Centralpunkter for denne saa-
kaldte Landbrugsforening, og Silkeborg Birk deeltager 
saagodtsom ikke i den. 

Et Asyl for Smaabørn oprettedes her i 1864 og blev 
med allernaadigst Tilladelse benævnt »Dronning Louises 
Asyl«. Efterat have hjulpen sig frem med Leieboliger, 
saae man sig endelig i 1879 i Stand til ved efterhaanden 
opsparede Bidrag af Ds. Majestæter Kongen og Dronningen 
og Private at opføre et smukt Asyl paa en af Staten skænket 
Grund i Tvergade, for en Byggesum af 5370 Kr. Til 
Tilveiebringelsen af Udgifterne til Anlæget har Stifts-
øvrigheden med megen Forekommenhed laant 395o Kr. 
af Stiftsmidlerne, og Vallø Stift skænket 500 Kroner 
som Gave. Forlegenheden er dog endnu ikke ganske 
afhjulpen. — Asylets Assurancesum er 6000 Kroner. 
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En Avis udgives paa Sikeborg fra Aaret 1857, i de 
senere Aar daglig, undtagen Søndag, under Navn af 
»Silkeborg Avis eller Midtjyllands Folketidende», i yderlig-

gaaende demokratisk Retning. 

Til at istandbringe en Dampfart paa Søerne mellem 
Silkeborg og Rymølle, blev der allerede i 1854 gjort 
Skridt, og i 1860 blev der igjen taget fat derpaa, efter 
Initiativ af Forf. m. Fl., men stilet paa en mindre Damp-
baad end den nuværende. Da Kong Frederik den Sy-
vende i 1861 vilde gæste Silkeborg, efter M. Drewsens 
Indbydelse, bestilte Sidste paa egen Haand en Baad, 
den smukke Lystbaad »Hjeilen«, hos Burmeister til dob-
belt Pris af den, hvorpaa Actierne vare tegnede, 10000 
istedetfor 5000 Rdl. Baaden er hensigtsmæssig indrettet; 
men bruger meget Kul, er kun Lystbaad og opfylder 
ikke sin oprindelige Bestemmelse, at danne en Forbindelse 
mellem Silkeborg og Oplandet i S.O. Baadens finant-
sielle Existents har ogsaa været problematisk og er 
endnu ikke farefri, skjøndt Staten, mod et aarligt Afdrag 
af 100 Rd., gav et rentefrit Laan i Baaden af 5000 Rd. 
Udbytte have Actionairerne ikke endnu faaet. 

Pavillonen paa Himmelbjerget — der staaer 
i nøie Forbindelse med Dampfarten, idet de saa at sige 
betinge hinanden — fremkom i 1865, opført oprindelig 
i en mindre Stiil for 1350 Rdl., tilveiebragte ved 5 Rd. 
Actier og et Laan, der blev afdraget og forrentet ved 
Hjælp af Forpagtningsafgiften. En dertil egnet Mand 

blev Forpagter og fik en saadan Næring paa Bjerget, 
at han ikke blot kom ud af en tidligere Fallit, men ogsaa 
paa 13 Aar erhvervede en ikke ubetydelig Formue. Han 
solgte da Etablissementet til en Slægtning for 1500o Kr. 
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i 1878. — Før den Tid maatte »Enhver medtage det 
Fornødne« til Bjerget. 

Ved Siden af disse Bestræbelser af Private for efter 
ringe Leilighed at forbedre de Reisendes Comfort paa 

Bjerget, maa det i høi Grad beklages, at det Offentlige 
derimod ikke i samme Forhold har sørget derfor, hvilket 
fornemmelig maa tilskrives Finantsministeren (Fenger), 
der i Aaret 1869 paa samme Tid som vi her — ved at 
skaffe Staten Eie i Stedet for Leiemaal paa det af 
Christian den Ottende erhvervede Terrain paa Spidsen 
af Bjerget, og en Udvidelse af dette, alt uden nogen 
Udgi ft for Statskassen — ved en os, som dog 

havde sørget for alt dette og erhvervet Ministerens Bil-
ligelse af alt, ubekjendt Transaction, saagodtsom hævede 
den afKongen med Forsynlighed i 1840 tagne Bestemmelse, 
sigtende til Stiernes Bevarelse og Vedligeholdelse. -
Adgangene til Bjerget ere som Følge heraf nu snart 
utilgængelige. 

Himmelbjerget, der i Skjønhed overtræffes af andre 
Puncter i Silkeborg-Egnen, som Tindebjerg, Vestenholz' 
Bænk og Skovsøerne (Aunsø, Slauensø), er jo nu ved 
Generalstabens Undersøgelser distanceret som Danmarks 
høieste Punct, der er Eiersbaunehoi Syd for Mosso. 
Bjergets Navn, den vide og smukke Udsigt, og Pavil- 
lonens Tilstedeværelse d er, ville dog altid sikkre Himmel-
kollen en fremragende Plads blandt Landets skjønne Egne. 

Silkeborg fik allerede i 1856 sit Gasværk tidligere 
end de fleste andre Byer her i Landet, navnlig end 
Kjøbenhavn. Fabrikkens Eier, der ikke ønskede at afsee 
noget af sin Drivtscapital, foreslog Kommunen at oprette 
et Gasværk for kommunal Regning. Der kunde selv-
følgelig ikke være Spørgsmaal herom for Communen 
uden Deeltagelse af Fabrikken. De høiere Autoriteter 
fandt imidlertid, som naturligt var, Betænkelighed ved 

9* 



132 

et saa stort Foretagende af en saa lille By. Indenrigs-
ministeriet resolverede under 7 Marts 1856, at det ikke 
kunde tillades, saalænge de andre Communen paahvilende 
Byggeforetagender ikke samtidig udførtes. Ved person-
lige Henvendelser blev imidlertid Modstanden frafalden, 
og Tilladelsen given. Viborg Sparekasse laante Com-

munen 28000 Rd. mod en Rente af 41/ 2  pCt. og 11/2  pCt. 

Afdrug. Gasværket har endnu ikke, saaledes som de 
andre communale Værker af den Art, givet Overskud til 
Indtægt for Communens Kasse; det har engang maattet 

laane 2000 Rd. af Communen paa Afdrag, og, hvad der 
har været det værste, vi have ved det vandret som paa 
en Vulcan, idet Fabrikken ikke er retlig bunden til 
Værket. Uden Fabrikkens Gasforbrug kan Værket 
umulig drives (see i den sluttelig vedhæftede Tabel Fa-
brikkens overveiende Forbrug af Gas). Det er imidlertid 
et Held, at vi ere komne saa langt frem uden nogen 
videre Ruptur, saa at vi, dersom Gassen ikke af-
løses af andre Belysningsmidler, og dersom Fabrikken 
bliver ved Gasværket, dog mulig om nogle Aar kunne 
imødesee en communal Indtægtspost fra den Kant. 

Gasværkets Bestyrelse er ordnet ved Indenrigsmin. 
Resol. af 14 April 1857. Ifølge denne Resolution skal 
Værket have sin egen Conto i Communens Regnskab, 
Indtægt og Udgift holdes udenfor Kæmnerregnskabet, 
saalænge Gasværket har Gjæld, der skal afdrages. Drivten 
besørges ved en af Communalbestyrelsen blandt Repræsen-
tanterne eller Pladsens øvrige Indvaanere valgt ansvarlig 
Bestyrer, der vælger en Værkmester og en Fyrbøder. 
Kassereren ansættes af Communalbestyrelsen. 

Prisen paa Gas er efter forskjellige successive Ned-
sættelser f. T. 5 Kr. 50 Øre pr. 1000 Cubikfod med 1 Kr. 

Moderation for Forbrugere over 100000 Cubikfod aarlig  
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Gasværkets Brutto-Production findes angiven i en 
Slutnings-Oversigt, særskilt for Fabrikken og for Byen. 

Vi skulle nu kortelig berøre, hvorledes Silkeborg, 
paa hvis amphibiske Fremtræden snart som Kjøbstad, 
snart som Land, der allerede er fremkommet Exempler 
i nærv. Skrift, er stillet i Henseende til flere smaa, men 
dog practisk vigtige Bestyrelses-Forhold. 

Som Landsognene har Pladsen sine faste Jor d-
boniteringsmænd efter Lov 4 Juli 1850; sine Vold-
giftsmænd til Afløsning af Pligtarbeide efter 
Lov af s. D.; sine Jagtafløsningsmænd e. Lov af 
25 Juni 1851; Hegnsynsmænd e. Lov af 6 Marts 
1869, § 14; Vurderingsmænd for Skade ved Dyr 
e. Lov af 25 Marts 1872, § 13; Vandsynsmænd e. 
Lov 28 Mai 1880. — Disse Mænd udmeldes af Commu-
nens Bestyrelse, med eller uden Approbation af Amts-

raadet. Vandsynsmændene ere et vigtigt Apparat i 
Sundhedsvedtægten, ifølge dennes § 7-14. 

Som Kjøbstad betragtes Handelspladsene e. Lov om 
Ligsyn af 2 Jan. 1871, § 25 (cfr. ovf. p. 105); og med 
Hensyn til Forligsmægl ing i Tyendesager (Justits.. 
ministeriets Skr. 18 Okt. 1854 og 7 Marts 1856), hvilket 
sidste dog ikke factisk har været fulgt her paa Silkeborg, 
hvor en Forligsmægler altid har været udmeldt af Com-
wunalbestyrelsen ligesom paa Landet. — Endvidere med 
Hensyn til Anmeldelser om Tyendes Flytning (if. 
Justitsmin. Skrivelse til Løgstør), der altsaa skee paa 
Politikammeret; V ei ni n g og M a aling, der paa Jern-
banen fra 27 Febr. 1875 besørges af Inspecteuren som 
beskikket Veier og Maaler, hvis Attester have Beviis- 
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kraft, men iøvrigt er en fri Næring (Indenrigsmin. Skr. 

4 Febr. 1864 og 27 Febr. 1875). 
Et eget Branddirectorat etableredes paa Silke-

borg fra i October 1868, for Birket, Hids Herred, 
Vinderslev-Hinge Sogne af Lysgaard Herred, Laasby, 
Dallerup, Tulstrup og Alling Sogne af Gjern Herred. 
Ifølge Justitsmin. Bekjendtg. af 9 April 1872, II, § 1, 
cfr. § 3, skal der i hver »Kjøbstad eller By« (nogle 

bornholmske undtagne) være en Branddirecteur. 
Til Capitelstaxtens Fastsættelse efter Lov 

16 Febr. 1866 skal der hvert 3die Aar udmeldes en 
Mand af Communalrepræsentationen. 

Meteorologiske Observationer foretages fra 
1879 paa Silkeborg Apothek ved Hjælp af Apparater, 
opstillede af Institutet i Kjøbenhavn. 

Af rent private Selskaber er her en Haand-
vær ke rfor ening, oprettet 1863 med en Tegneskole og 

egen Bygning paa Torvet (see Kortet), der er assureret 
for 202 50 Kr. — En til Fribolig bestemt Bygning, 
fornemlig istandbragt af Haandværkere, opført 1872 og 
assureret for 5360 Kr., der af oeconomiske Hensyn dog 
endnu tildeels maa udleies. — En F o rskj ønn elses-
co m missio n, der udretter en Deel med den lille Sum 
af c. 100 Kr. aarlige frivillige Bidrag, men savner Evne 
til at udføre, hvad den gjerne vilde. — Endelig en Hus-
fli dssk ole. Hvad sidste angaaer er det bekjendt, at 
Silkeborgs Omegn fra Arilds Tid har været Midtpunct 
for Husflid baade med strikkede Uldvarer, til hvis 
Bedømmelse der i Aaret 1845 af Staten oprettedes en 
Halle for Lysgaaard-Hids Herreder*), og med Træ- 
1 Denne Husindustri er ved Agerbrugets store Fremgang i de nævnte 

Herreder flyttet mere vesterpaa, og har nu i det Hele ikke meget at betyde. 
Siden Strikkemaskiners Fremkomst, og Umuligheden for Sagkyndige i 

at skjelne de paa Maskiner strikkede Varer fra Fabrik-Frembringelser, 
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varer, navnlig Træsko, Træstole, o. a. Træarbeider, der 
især frembringes i Them og Ry, samt Linaa, Alling, 
Vinding og Funder Sogne. — For en af Staten som i 
andre Lande oprettet offentlig Husflidsanstalt vilde der 
neppe findes nogen bedre egnet Plads end Silkeborg, hvor 
Befolkningen i Omegnen fra Ungdommen har Greb paa 
Haandgjerning. 

Forf. har ovenfor et Par Gange havt Anledning til 
at berøre, hvor kort de med saa megen Omhu trufne 
Foranstaltninger til den ny Byes Skabelse og Næring 

varede. De fik en brat og eiendommelig Ende i Aaret 
1857 ved Næringsloven af 29 Decbr. s. A. — Brat og 
uventet tør den kaldes; thi ved allerh. Resolution af 28 
April 1857 var der paa Indenrigsministeriets Forestilling 
approberet nogle saakaldte »Betingelser for Nybyggeres 
Nedsættelse paa Handelspladsen ved Silkeborg«, der 
ordret havde de samme Bestemmelser med Hensyn til 
Næring, som den kgl. Resolution af 8 Januar 1846, 
navnlig dennes Post 4-5 (ovf. p. 57-6o) ang. Nærings-
brugene, Bevillingssystemet; Post 7 om Nybyggernes Ad-
gang til at overdrage sin Eiendom til en qualificeret; 
Post 8 om Bevillingernes Indskrænkning til hvad Egnens 
og Pladsens Tarv udfordrer; Post 12 ang. Nybyggernes 
Skatter og Byrder; Post 13 om Bygningernes Beskaffenhed 
m. v.; Bestemmelsen p. 63 ovf., at Nybyggerne i Al-
mindelighed skulle finde sig i alle Forandringer, der 

benyttes Privilegiet ifølge Rescript 14 Febr. 1741 — for »Indvaanere 
af Hammerum, Bøvling og Ulvborg Herreder til at sælge og afhænde 
de af dem selv forarbejdede uldne og linnede Varer til hvem de selv 
lyste, og hvor de samme beqvemmeligst og bedst til deres Tarv og 
Nytte kan afsætte og forhandle« — i en utilladelig Grad til Omløben 
med og Salg af Varer, tilvirkede paa Fabrikker. — Næringsloven 
antages af Overretten i Viborg at hjemle Enhver Ret til at drive en 
saadan Handel, ogsaa Andre end Hammerum Herreds Beboere. 
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maatte følge af Handelspladsens Overgang til Kjøbstad, 

og de særlige Bestemmelser for Pladsen, navnlig Regula-

tivet af 20 Marts 1855. Endelig var der en ny ikke 
egentlig ganske nødvendig Paragraf, der lyder saaledes: 

»I Henseende til Udstykningen og Afhændelsen af 
enkelte Dele af de Nybyggerne tilhørende Byggegrunde 
blive de til enhver Tid gjældende almindelige Regler at 
følge, og vil navnlig intet Adkomstdokument paa nogen 
saadan Del blive antaget til Thinglæsning, forinden den 
er ansat til særskilt Hartkorn og Gammelskat, samt 
derhos forsynet med Paategning om, at der er optaget 
Maalebrev over det særskilte Areal, og at Afgiften til 
det offentlige er fordeelt. Med Hensyn til Bebyggelsen 
af en slig Parcel bliver i Eet og Alt at forholde over-
eensstemmende med de i det Foregaaende (§ 6) inde-
holdte Regler, forsaavidt de paa samme ere anvendelige, 
og vil derhos Kjøberen af Parcellen, saafremt han ei 
derfor fritages, inden en vis af Indenrigsministeriet eller 
den Autoritet, som maatte træde i dettes Sted, nærmere 
bestemt Frist have at bebygge samme«. 

Det er en endnu uløst Gaade, hvorledes Re-
gjeringen d. 28 April 1857 kunde, hvad Næringsforholdene 
angaar, gjentage og for Silkeborg særlig formelt lade 
emanere saadanne Bestemmelser, og saa 8 Maaneder 
derefter give en Næringslov, der vel ikke omtalte Silke-
borg eller Handelspladsene undtagen i een Henseende 
og een kort Passus, vedk. den ubetydeligste Handelsgreen, 
Høkerhandelen, i § 55 (cfr. Næringsloven af 1857 og 
Bekjendtgjørelse af 20 Marts 1858), men hvis Følge 
blev, at disse Pladse af Ministerier og Dom-
stolene i alle Næringsspørgsmaal sattes i 

Cl as se med Landet*); at Døren til at nedsætte sig 

*) Naar det Modsatte (lijobstad) ikke er udtrykkelig hjemlet ved Lov 
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paa Pladsen aabnedes for Enhver, der havde de i Nærings-
lovens § 2 foreskrevne ikke høitstillede Qualificationer. 
Silkeborg Communalbestyrelse er ikke bleven hørt over 
denne pludselige Forandring i Pladsens hele Stilling. 

At Pengekrisen af 1857 og Næringskrisen af s. A. 
i en meget betydelig Grad have hæmmet Udviklingen 

af den Stilling, som endnu d. 28 April 1857 var tiltænkt 
Silkeborg, er en Selvfølge. 

Følgen af denne Omvæltning har dog ikke været 
nogen Tilbagegang i Folketallets stadige Stigen, tvert-
imod i den Henseende er Silkeborg mulig snarere gaaet 
hurtigere frem end den under Bevillingssystemet vilde 
have gjort det. Men Følgen har været en stærkere Til-
strømning af besiddelsesløse og i Haandværksfaget udyg-
tige Personer end ønskeligt, og — det viser sig især nu 
i de senere Aar — en Forøgelse af Fattigbyrden ved 
Afkommet af dette-Proletariat, der uu dukker op snart 
hist, snart her i Landet som trængende til offentlig Hjælp. 
Den samme Skæbne har jo, skjøndt i ringere Grad, 
rammet Kjøbstæderne paa Grund af Næringsloven. Om 
den rammede dem under samme Vilkaar, tør dog be-
tvivles. Udgiveren maa her til Tydeliggjørelse bemærke, 
at han i de oeconomiske Forhold paa ingen Maade er 
nogen Ven af Beskyttelse undtagen hvor lovlig er-
hvervede Rettigheder, Ulighed i Concurrencen eller 
Nødværge tilraade dens Bibeholdelse eller Indførelse. --
Loven kan jo alt, men den bør ikke ville alt. En af 
Staten selv skabt Plads som Silkeborg, hvis Beboere 
vare førte herhen under andre Forventninger, andre Til-
sagn, kunde nok med Føie, da de gjorde opmærksom 
paa disse Tilsagn, have ventet et Hensyn taget hertil af 
Regjeringen. — Kun i eet eneste Tilfælde, nemlig i Hen-
seende til det herværende Apotheks Næringsret, er det 

eller anden gyldig Bestemmelse, maa Handelspladsene herefter be-
tragtes som Land. 
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ykkedes at opnaa Haandhævelse af den kongeilge 
Resolution af 28 April 1857, Nr. 3, som er ordstemmende 

med kgl. Resol. 8 Januar 1846, Nr. 7, see p. 59. 
Der er nu ogsaa Forhold tilstede paa Silkeborg, der 

have været en Mo dv æ g t mod den altfor stærkt over-
haandtagende Tilstrømning af de betydeligere Nær i n gs-
driv end e. Pladsen, der var anviist til Byens Anlæg, 
var jo, selv efterat den havde faaet Udvidelse, ikke stor. 
Bygningerne vare, som Følge af Nybyggernes Mangel 
af Formue, næsten alle opførte med een Etage, flere af 
dem med saa tynde 'og leerklinede Mure, at de ikke 
kunde modtage nogen Paabygning. Her var altsaa ikke 
megen Plads til Udvidelse. Antallet af Handlende, der 
i Almindelighed paa Grund af deres Forretnings Be-
skaffenhed behøve Plads, er derfor ikke tiltaget saaledes 
som man skulde tro, siden Næringsloven. Der er ogsaa 
en saa stærk Magt i det Næringsstrøg, der ved Sæd-
vane danner sig i Byerne, at den egentlige Kjøbmands-
handel ikke let gaaer bort fra dette. I Silkeborg er det 
Torvet, Østergade og Vestergade, som Sædvane, Langsø-
overgangen og endelig Jernbanen have stemplet som 
Næringsstrøget. 

Som de ovf. angivne Tal (p. 23) betegne, er den 
egentlige Arbeidsclasse ikke saa talrig som man kunde 
vente. Her er nemlig næsten altid godt Arbeide for 
denne, fra Papiirfabrikken, fra de flere andre Fabrikker, 
og endelig fra Domænens Skove, der beskjæftige mangt 
et ledigt Individ i Byen, netop paa den Tid — om 
Vinteren — da Arbeidstrangen er størst. 

Derimod forekommer Haandværkerstandens Tiltagen 
at være vel stor i Forhold til Folkemængden (see p. 2) 
og i Forhold til Næringen. 

Det stadig tiltagende Antal af Fabrikskorstene i 
Silkeborg afgiver et glædeligt Vidnesbyrd om, at An- 

139 

tallet af de mindre Fabrikker her tiltager. Paa dette 

Felt er jo meget tilbage at udrette. Men en egentlig 

Fabrikby, som man engang benævnte Silkeborg, det vil 
sige, en By, hvis Næringsdrivende hovedsagelig leve af 

Fabrikker og deres Arbeidere, er den ikke, og det bliver 
den heldigviis aldrig. 

Næringen paa Silkeborg maa i det Hele kaldes god. 
Torvene hver Løverdag og Kreaturhandelen den første 
Løverdag i hver Maaned, da der er. nogle oprindelig selv-
dannede, men temmelig betydelige Kreaturmarkeder, vidne 
derom. I de materielle Forhold paa Silkeborg er Fri-
heden altid givet det størst mulige Raaderum, og dette 
har viist sig gavnligt for Pladsens Udvikling. 

At Jernbanen har øvet en velsignelsesrig Virkning 
paa Byens Nær in gs forh old, derom er der ikke den 
allermindste Tvivl mere. En saadan Virkning er dobbelt 
eller fleerdobbelt i Byerne inde i Landet, sammenlignede 
med Søstæderne; det er en Havn, der kommer ind til 
en Landstad. Et Exempel turde her være paa rette 
Sted med Hensyn til en By som Silkeborg. Førend 
Jernbanen blev anlagt her ind, var det nødvendigt for-
enhver Kjøbmand at være forsynet med næsten alle 
Artikler, om hvis Afsætning der kunde blive Spørgsmaal 
f. Ex. paa en Torvedag. Nu kommer en Bonde til 
Kjøbmanden om Morgenen, og er denne da tilfældig 
ikke forsynet med denne enkelte Ting og han gjerne vil 
tilfredsstille Kunden, sender han et Brevkort eller Tele-
gram til en Handelsfælle i Aarhuus eller Horsens, og 
leverer samme Dags Eftermiddag Kunden, hvad han 
ønsker. Forsyningscapitalen, som er en Deel af Drivts-
capitalen, formindskes paa denne Maade*). 

*) Forf. behøver neppe at bemærke, at Exemplel ovf. kun antyder en 
Mulighed og sjeldent forefalder, som de Handlende her i Reglen 
ere forsynede. 
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Det er ovenfor omtalt, at den store Vanskelighed 
ved at opnaa Prioritetslaan tidlig fremkaldte Andragender 
fra Nybyggerne om at Handelsplasen maatte opnaa 
Kj øb st ad ret. Efterat Laanetrangen var tilfredsstillet 
(navnlig ved at Handelspladsene fik Adgang til Kjøbstad-
creditforeningerne og ved Sparekassens Oprettelse) for-
stummede ønskerne herom saagodtsom ganske. Nogen 
klar Bevidsthed om, hvad der tabes og vindes ved en 
saadan Overgang havdes eller haves ikke hos Beboerne. 
Der er imidlertid en dunkel Fornemmelse om, at Ba-

lancen hælder til Tabets Side. Forf. vil forsøge i korte 
Træk at paavise dette; Emnet kan mulig have nogen 
Interesse for Andre end denne Pladses Beboere. 

Quartprocentafgiften af Løsøreauctioner 
i selve Byen, der, naar der bortsees fra Silkeborg Do-
mænes Skovauctioner, hvoraf nogle f. T. holdes i Byen, 
men der, med en• enkelt Undtagelse, ligesaavel kunde 
holdes udenfor den, i selve Skovene, — og Afstands  -
bestemmelserne efter Næringslovens § 14, 28 og 51, 
ere Lyssiderne for Kjøbstæderne; paa Grund af at Silke-
borg Domænes Territorium omgiver Pladsen i saa vidt 
et Omfang, har Afstanden dog ikke saa meget at be-
tyde her som andetsteds. — Skyggesiderne ere følgende 
Skatter og Afgifter, der paahvile Kjøbstæderne, men 
ikke Handelspladsene, nemlig: Ligningsskat efter Lov 
20. Juni 1850, Skat til Sindssygeanstalten efter Lov 12. 
April 1869 og 4. Mai 1875; Afgift til Skolefondet efter 
Anordning 29. Juli 1814 for Kjøbst. § 54, for Landet 
§ 63; en Lønningsdeel til Byskriver eller andre Embeds-

mænd i Byen; Bidrag til Amtsrepartitionsfond ifølge Lov 
6. Juli 1867 § 56 og 50; sædv. en Markmands Lønning; 
Delinquentudgifter efter Frd. 5. Marts 1793, samt Ud-
gifter i beneficerede Sager (efter Frd. 24. November 
1806) ;  Bidrag til Tvangsarbejdsanstalterne efter Lov 
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6. Juli 1867 § 49 ; Tærepenge til hjemskrevne Personer 
efter P1. 14. Decbr. 1810 § 7, fattige Udlændiges Hjem- 

sendelse efter Lov 15. Mai 1875; til veneriske Syge efter 
Rentek. Circ. 18. Decbr. 1821 ; Jordemoderløn efter Lov 
6. Juli 1867 § 49, Bidrag til Gader og Veie ifølge Lov 
21. Juni 1867 § 4. Disse Udgifter udgjøre efter 
den lille Bys, Skanderborgs, Regnskab for 1879: 3509 

Kroner 8 Øre ; da endeel af dem udredes efter Folke-
mængde, kan der neppe være Spørgsmaal om, at de 
ville betynge Silkeborgs Budget med en fast aarlig Ud-
gift af ikke under 500o Kroner, og efter Rimelighed 
endeel mere. 

At Statsskatterne oppebæres af Godsforvalteren er 
et Gode for Byen, som ogsaa bør nævnes. 

Det maatte antages, at Næringsloven og de Om-
væltninger i Næringsforholdene, som vi ovenfor have 
skildret, skulde have en meget betydelig Indflydelse paa 
Silkeborgs Nærin g og dens Opland. Som en Følge 
af Næringsloven dannede der sig foruden en Mængde 
Smaahandler omkring i Landsbyerne — hvilke dog næsten 
alle tage deres Varer fra Silkeborg, — endvidere en 
Cirkel af Flækker o. 1. deromkring af større eller mindre 
Betydning, nemlig Herning, Kjellerup, Hammel, 
H øv er og B ræstr up, hvis Tilblivelse selvfølgelig have 
havt en ikke ringe Indskrænkning i Handelskredsen til 
Følge for Pladsen. At beregne denne Indflydelse med 
Nøiagtighed er selvfølgelig umuligt; tilnærmelsesviis kan 
det dog opgives. Det ovf. angivne Opland (p. 73-74) 
havde en Befolkning af c. 24,000 Personer. Nu maa 
Oplandet indskrænkes til følgende Sogne h eelt, nemlig: 
Linaa, Dallerup, Alling, Tulstrup, Gjern, Skannerup, 
Tvilum, Them, Vrads, Grønbæk, Svostrup, Vinders-
lev, Hinge, Kragelund, Funder, Serup, Lemming, Sej-
ling, Sinding, Gjødvad, Balle, Ikast og Bording, hvilke 
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Sogne efter Folketællingen 1. Febr. 1880 have en Be-

folkning af 23,635 Individer; og t ilde els: Ry, Thorning, 
Vinding, Skorup, Addit og Levring Sogne. Det sees 
heraf, at paa samme Tid som Oplandet er aftaget i 

Omfang, er Folkemængden i det tilbageblevne voxet 
saaledes, at disse Factorer omtrent balancere. Det kan 
heraf sluttes, hvilken Udvikling Silkeborg vilde have naaet, 
dersom Næringsloven ikke var kommen imellem. Be-
tragtet i Almindelighed, maa jo imidlertid saadanne 
Flækker som de nævnte ansees som en Lysside ved 
Næringsloven , sammenlignet med de spredte Smaa-
handler paa Landet, idet de have den gode Side at 
medføre Concurrence. 

Under de Silkeborgske Næringsforhold bør det ikke 
lades uomtalt, at Statens Gave i 1846 af Vestermarken 
og en Deel af Funder Enge til Byen (ovf. p. 6o) ikke 
alene tilførte den communale Formue en god Støtte, 
men ogsaa skabte et Jordbrug til Pladsen, der, hvor 
daarlig Jorden end fra først af var, senere er bleven en 
Hjælp til adskillige Beboeres Næring og i flere Hen-
seender maa ansees for et Gode- I 1853 solgtes disse 
Jorder, c. 145 Tdr. Land Ager og 44 Tdr. Land Eng 
(cf. Kortet over dem) ved Auction til Nybyggere for 
20,800 Rd. foruden en paa dem hvilende Bygafgift, der 
udgjør 1870 Kr. aarlig fra 1873. Capitaliseret udgjør 
denne communale Capital 88,350 Kr. Udenfor Auctions-
salget var Mat. Nr. 129 og 130, begge med tilhørende Enge 
i Funderholm, ialt c. 20 Tdr. Land, henlagte til resp. 
Præstekaldet og Birkedommerembedet som Embedslodder • 
to Mærgelgrave og en Fællesmose til Brug for Kjøberne, 
sidste dog kun til Jordforbedring. Ligesom Kjøbstad-
jorder i Almindelighed (Frd. 18 October 1811 § 7) maa 
disse Jorder ikke sælges til udenbys Boende, fra hvilken 
Bestemmelse der dog altid er given Dispensation af 
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Indenrigsministeriet. — I sanitær Henseende maa Jord-
brug til en By ansees for et Gode, idet Bortførelsen fra 
Byen af Gjødningsstof, Affald o. desi. herved lettes og 
befordres og Usundheden spredes ; og i andre Hen-
seender maa det ogsaa henregnes til de Goder, hvorpaa 
der maa sættes Priis. Det er bemærket ovenfor, at 
Staten forbeholdt ved Salget den daværende Forpagtnings-
afgift af 2 Mk. pr. Td. Land, der tilsvares af Communen. 
Statskassen havde saaledes intet andet Tab ved Gaven 
end den tilkommende, uden Silkeborgs Fremkomst tvivl-
somme Fordeel ved Jordens Fremgang i Cultur. 

Silkeborgs Jordbrug har senere faaet en Forøgelse 
ved den saakaldte Sjællands Agermose, 243/4  Tdr. Land, 
der som Speculation afkjøbtes Staten af Communen for 
so Rd. pr. Td. Land og 5 5o Rd. for Skovbestanden, 

altsaa 3444 Kr. 40 øre; derefter solgtes denne ved 
offentligAuction for 6978 Kr. 66-ore, der indgik i Commune-
kassen. Fordelen for Communen var saaledes 3534 Kr. 
26 øre. Ved Salget gaves der Kjøberne Adgang til oven. 
nævnte fælles Mergelgrav og Tørvemose. I Agermosen 
var og er der en betydelig Tørvemasse af fordetmeste 
god Beskaffenhed. 

Ved Behandlingen af en Bys Næringsvæsen maa 
M a r ked er n e ikke ganske forbigaas. De ifølge Be-
stemmelserne (ovf. p. 74) tilladte Markeder ere endnu de 
samme, kun at Dage og Datoer ikke overholdes mere i 
Forskrifterne herom. Af sig selv har der dannet sig en 
Handel med Kreaturer den første Løverdag i hver Maaned, 
der nu har været her i mere end 20 Aar, og har en 
ikke ringe Betydning, idet der er en stærk Trang til 
en hyppig Omsætning, navnlig af Hornquæg, i Land-
bruget heromkring. Disse saakaldte Løverdagsmarkeder, 
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der udelukkende angaa Frihandelsgjenstande, ville derfor-
ikke kunne undværes. 

Fra 1. Januar 1883 ophøre Krammarkeder i Hen-
hold til Loven af 23. Mai 1873. 

Tilvætten i Folkemængde og Quæghold i Aar-
rækken 1838-188o i Silkeborgs Opland viser neden-
staaende Uddrag af de statistiske Tabeller. Af Krea-
turern er kun Hornkvæget medtaget, fordi dettes Forøgelse 
utvivlsomt bedst betegner Fremgangen i oeconomisk Hen-
seende. 

Sogne 
1845 

Folkemængde 

1870 1880 1838 

Hornquæg 

1871 1876 

Linaa 	  1229 1568 1731 541  1151 1345 
Dallerup 	 856 1220 1278 386 779 93,8 
Alling 	  180 382 344 134 258 278 
Tulstrup ' 	 570  883 -924 298 727 812 

Gjern 	  515 740 847 346 684 757 
Skannerup 	 364 482 462 187 367 494 
Tvilum 	  890 1521 1622 586 1301 1473 
Them 	  1788 2321 2527 881 1908 2278 

Vrads 	  299 373 433 314 345 
Grønbæk 	 701 1304 1321 422 958 1069 

Svostrup 	  690 971 986 395 939 1110 

Vinderslev 	 756 1230 1407 509 1121 	1238 

Hinge 	  439 753 814 330 714 	492  
Kragelund 	 572 989 I190 326 854 	1004 

Funder 	  431 646 783 315 630 	722 

Serup 	  290 625 590 254 558 	647 
Lemming 	 399 575 706  253 624 	691 

Seiling 	  247 382 417 209 I 	385 	423 

Sinding 	  234 337 369 184 323 	384 
Gjødvad 	  390  544' 589 179 401 	560 

_Balle 	  519 914 1105 321 792 I 	789 

Ikast 	  987 	1463 1864 I 01 I 1632 j 	2003 

Bording 	  644 	1076 1326 434 1003 I 	1199 

1  13990 121299 ! 23635 	8668 	18423 121051 

En saadan Fremgang i Folketal og Quæghold i 
Silkeborgs Opland har især sin Betydning ved Sammen-
ligning med Forholdet i denne Henseende andensteds 
paa Landet, hvor Fremgangen, som bekjendt, kun er ringe. 
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Silkeborg Papirfabrik. 

Om denne Fabriks Betydning for Handelspladsens 
Tilblivelse og Fremkomst er ovenfor talt; see p. 67-69. 

Ved kgl. Arvefæsteskjøde af 16 Februar 1844 var 
der overladt Brødrene Drewsen 1) et Grundstykke Ost 
for Gudenaa med derpaa staaende Bygning, hvorunder 
Silkeborg Vandmølle, Mølleskyld 17 Tdr.; 2) Stampeholm 
med Bygning og et mindre Jordstykke paa den vestre 
Aabred ; 3) Vandkraften ved Silkeborg Stigbord med 
dertil hørende Slusefiskeri , dog med Forbehold af 20 

Hestes Kraft med Plads til et Jernværk, samt af det for- 
nødne Vand til Anlæg af en Canalsluse; 4) Fiskeri i Aaer, 
Søer og Vandsteder indenfor Arvefæstets Grændser ; alt 
mod en aarlig Afgift af 840 Rd. i de første Aar, 1440 
Rd. i endeel derpaa følgende, men derefter 2500 Rd., 
der nu i mange Aar, har været den aarlige Afgift. 

Vandkraften er nu, efter nuv. Eiers Kjøb af Hoved-
gaarden i 1873, udelukkende Papirfabrikkens Eiendom; 
og det er til uberegnelig Fordeel for Fabrikken, at oven-
nævnte Clausuler og Forbehold fra Statens Side derved 
ere borrfaldne. 

Aavandet ledes igjennem en gravet Canal ind til 2 

Vandhjul og 5 Turbiner, der ere den drivende Vandkraft, 
anslaaet til c. 150 Heste. 

Desforuden er der 6 Dampkjedler og 8 Damp-
maskiner af forskjellig Størrelse, med en samlet Heste-
kraft af c. 80. 

Fabrikken har to Papirmaskiner, et Rulleapparat til 
Avispapir i Ruller, 3 Glitter for endeløst Papir (Patent 
25 August 1850), hvilke i det sidste Tiaar have vundet 
almindelig Indgang andetsteds. — S Convolutmaskiner, 

10 
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tildeels opfundne og forbedrede her paa Fabrikken, hvilke 
Maskiner hver levere 8 å i0000 Convoluter i io Timer. 

Fabrikkens Kulforbrug vilde andrage c. 22000 Tdr. 
aarlig. Men i Størstedelen af Aaret, c. 3/1  Aar, anvendes 
der Tørv af Egnens Production for c. 4000o Kroner 
aarlig, hvorved Kulforbruget indskrænkes. 

Den aarlige Production paa Silkeborg Papirfabrik er 
c. 2500000 Pd. Papir, meest Skrivpapir og Avispapir.  

147 

Embeds- og Bestillingsmænd paa Silkeborg. 

Birkedommer. 
Georg Vilhelm Louis Drechsel 	 Fra 1854. 

Hornemann, Politiinspecteur 	  1847-185o. 

	

Bindesbøll   1850--1854- 
Præster. 

Jens Christian Hostrup 	  1854-1863. 
Hans Rudolf Panduro 	  1863-1874. 
Frederik Vilhelm Viberg  	Fra 1874. 

Districtslæger. 
C. E. A. Fibiger 	  1856-1867. 
Ludvig Henrik Prosch 	  1867-1874. 
Olaf Tryggesen Rudolf Schiødt 	 Fra 1874. 

Toldforvalter. 
Greve Ahlefeldt-Laurvigen  	Fra 1879. 

Postexpediteurer*). 
Hornemann 	  1848-185o. 
J. H. Bindesbøll 	  1850-1866. 
J. Chr. Fass 	  Fra 1866. 

Stationsinspecteurer. 
Carl Jens Petersen 	  1871-1878. 
Ernst Kjærgaard Krilger 	  Fra 1878. 

Formænd for Communalrepræsentanterne. 
Godsforvalter Bindesbøll 	  1855-1856. 
Fabrikeier M. Drewsen  	1857. 
Procurator Zielian  	186o —1868. 
Fabrikant Zeltner  	Fra 1868. 

*) Hermed har Stillingen som Godsforvalter og Skovkasserer været 
forenet siden 1848. 
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Silkeborg Communes Budget for 1880. 
(Extract.) 

Indtægt. 
1. Ifølge Skattevedtægten af 19 Septbr. 

1874 (Lov i i Febr. 1863): 
Grundtaxt for de faste Ejendomme . Kr. 349.09. 
Husskat efter Assurance 2,119,591 . 	1246.82. 

	

Af Markjorderne 2 Kr. pr. Td. . . . - 	30.26. 
2. Bygafgift (Auction 1853 (ov. p. 142) - 1822.17. 
3. Rente af Prioriteter i Markjorderne (ibd.) - 860.00. 
4. Do. af do. i Agermosen (Auction 1853 

ovf. p. 143) 	  - 	138.32. 

5. Ved Salg af Høafgrøde paa Store-Maen 

	

(Rescr. 8 Jan. 1846, III, Nr. 10 . . . - 	150.00. 
6. Rente fra Sparekassen*) 	 - 395.84. 
7. Af Epidemihuset, Leieoverskud (ovf 	 

p. 106) 	  - 	57.25. 

8. Rente af en Gasværket laant Capital 
(ovf. p. 131) 	  - 	83.93, 

9. Leieafgift af Parceller nedenfor'Søgade - 	30.00. 
Jo. Andeel af Brændevinsafgift (Nærl. § 72) - 1075.00. 
1. Af Næringsbeviser (Nærings'. § 13) . . - 350.00. 

12. Af Dandsetilladelse (Nærings'. § 62) . - 	40.00. 
13. Afgift af Keglebaner (Næringsl. § 62) - 	40.00. 
14. Andeel i Hundeskat (L. 19 Febr. 1870) - 200.00. 
15. Pladsleie af en Rebslagerbane paa Læ- 

beltet  	4.00. 
16. For en Udkjørsel ved Gasværket . . 	 - 	4.00. 
17. Havneafgift (Taxt 1880) 	 - 	40.00. 
18. Leje af en Baadebro ved Gasværket 	 - 	3.00. 

Kr. 6909.68. 
Udgift. 

i. Skatter til Stat og Amtsfond af Jor- 
derne (Auction 1853) 	 Kr. 	298.04. 
Do. til Communen  	16.94. 

2. Leie for Brug af Thinghuset (ovf. p. 95) - 	500.00. 

*) I Sparekassen ere de Pengebeløb, der efterhaanden indkomme ved 
Afløsning af Bygafgift og paa andre Maader, bievne anbragte. 
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3. Bidrag til Gudenaa (ovf. p. 107) . . . Kr. 

4. Til Jernbaneexpropriation e. Lov 26 
Mai 1868 (p. 115)  	- 

5. Skolevæsenet 	  - 
6. Fattigvæsenet (deraf Tilskud til Fattig- 

gaard 5111.03) 	  — 6511.00. 
7. Kirken  	2316.71. 
8. Lønninger  	1984.00. 
9. En Pension  	50.00. 

io. For Byens Belysning til Gasværket 	 — 1300.00. 
11. Veie, Gader og Snekastning 	 — 2038.00. 
12. Opsamling af en Brolægningsfond . 	 — 	400.00. 
13. Brandvæsenet 	  — 	538.00. 
14. Rente af Laan 	  — 	159.25. 
15. Afdrag paa do 	 850.00. 
16. Til de Fattiges Kasse ..... 	 600.00. 
17. Til Tegneskolen  	250.00. 
18. — Asylet 	  — 	200.00. 
19. — Husflidsforening paa Silkeborg 	 — 	100.00. 
zo. — do. i Kjøbenhavn . . ...... 	 — 	20.00. 
21. - Viborg Fængselselskab, Hedesel- 

skab, Kysthospital, Amtsskytteforen. — 	120.00. 
22. Landinspecteurhonorar ved Bygrænd-

sens Udvidelse og for Revision af 
Matrikelkortet 	  — 	200.00. 23. Uforudseligt 	  — 1000.00. 

Kr. 30026.51. 
Ligningssummen efter Formue og Leilighed var .i 

188o: 22956 Kr. 33 Ore. 

Anhang. 

Indholdsfortegnelse over de Silkeborg Handelsplads særlig 

vedkommende Love og Bestemmelser. 

(Fra 1854.) 

1854. 
II Jan. 	1. Kongelig Resolution angaaende Oprettelsen 

af en ny Jurisdiction for Silkeborg Handels-
plads og omliggende Landdistrict. (Ussings 
Rescriptsamling.) 

18 Jan. 	2. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 
over Skanderborg Amt ang. Ordniugen af 
Jurisdictionsforholdene. (Ussings Rescrptsml.) 

1855. 
20 Marts. 3. Regulativ for Handelspladsen Silkeborgs 

oeconomiske Bestyrelse. (Indenrigsm. Lovs.) 
1856. 

3 Marts. 4. Overeenskomst mellem Linaa Sogneraad 
og Silkeborg Communalbestyrelse ang. Sogne-
nes Deling. (Forhandl.-Prot., utrykt.) 

1857. 
27 Jan. 	5. Kundgjørelse ang. Silkeborgs Optagelse i 

jydske Kjøbstæders Creditforening, § I. (Inden-
rigsministeriets Lovs.) 

30 Oktbr. 6. Lov om en Udvidelse af det Silkeborg 
Handelsplads ved Regulativ af 20 Marts 1855 
tillagte Landdistrict. (Inddnrigsm. Lovs.) 

o Dec. Instrux for Bestyreren og Kassereren ved Silke-
borg Gasværk. (Utrykt.) 

68.51. 

591.67. 
9914.39. 
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1857. 
29 Dec. 7. Lov om Haandværks- og Fabriksdrift, samt 

Handel og Beværtning. § 55. (Indenrigsmin. 
Lovs.) 

8. Sundhedsvedtægt for Handelspladsen Silke-
borg. (Trykt i Manuscript.) 

20 Marts. 9. Bekjendtgjørelse ang. Udvidelse af Nærings-
lovens § 55 til Silkeborg. (Indenrigsm. Lovs.) 

10. Kirkeministeriets Skrivelse ang. Oprettelse 
af en Kirkeinspection for Silkeborg, e. Anordn. 
24 Oktober 1837, § 19. 

1. Beskikkelse og Instrux for N. N. som 
Fæstemand for Silkeborg. (Tyendelovens § 2, 
utrykt.) 

12. Lov ang. Farten paa Gudenaa mellem 
Silkeborg og Randers. (Indenrigsm. Lovs.) 

23 Dec. 13. Lov ang. de communale Valg i Silkeborg. 
(Indenrigsm. Lovs.) 

14. Kgl. Resolution ang. et Tillæg til Regu-
lativ 20 Marts 1855, vedk. Skorsteensfeier-
næringen (Ussings Rescrpts.) - Taxten senest 
sat ved Amtets Skr. af 19 Juni 1874, utrykt.) 

15. Lov om den communale Beskatning i 
Kjøbstæderne udenfor Kjøbenhavn. (Indenrm. 
Lovs.) 

- Vedtægt for den communale Beskatning 
af de faste Ejendomme paa Silkeborg Handels-
plads e. Lov H Febr. 1863. (Utrykt.) 
- Jordebog for Silkeborg e. Lov II Februar 
1863. (Utrykt.) 
16. Vedtægt for Opkrævning af Commune - 
skatterne paa Silkeborg Handelsplads. (Utrykt.) 

17. Lov ang. Tilvejebringelse af Bygnings- 
reglement for Handels-, Losse- og Ladepladse.) 
(Indenrigsm. Lovs.) 

1867. 

	

6 Juli. 	18. Lov om Landcommunernes Styrelse, § 21, 
22, 56. (Indenrigsmin. Lovs.) 

	

12 Juli. 	19. Lov om Valgene til Rigsdagen, § 70. 
(Indenrigsm. Lovs.) 

	

31 Juli. 	20. Indenrigsmin. Bekjendtgjørelse om For- 
ening af Aarhus og Skanderborg Amter. 
(Indenrigsm. Lovs.) 

21. Instrux for Vægteren paa Silkeborg. 
(Utrykt.) 

24 April. 22. Lov om Udvidelse af det jydske Jernbane-
net. (Indenrigsm. Lovs.) 

	

26 Mai. 	23. Lov om Erstatning for Expropriations- 
udgifter ved Jernbanerne. (Indenrigsm. Lovs.) 
24. Vedtægt for Silkeborg Fattiggaard. (Trykt 
i Manuscript.) 

1870. 
19 Febr. 26. Lov om Forhøjelse af den ved Placat 29 

Oct. 1824, § 3, bestemte Betaling for Hunde-
tegn i Kjøbstæderne. (Indenrigsm. Lovs.) 

	

28 Mai. 	27. Lov om Indløsning af forskjellige Tele- 
grafanlæg. (Indenrigsm. Lovs.) 

	

2 Juli. 	28. Lov om Udskrivning af Indkomstskat, § 
6, II. (Indenrigsm. Lovs.) 
29. Lov indeholdende nogle nærmere Be-
stemmelser om Brændevinshandel, §§ 1-3. 
(Indenrigsm. Lovs.) 

12 Nov. 30. Lov om Udlaan af Umyndiges og andre 
under offentlig Bestyrelse eller offentl. Tilsyn 
staaende Midler, § 2. (Indenrigsm. Lovs.) 

1858. 
12 Jan. 

1859. 
5 April. 

1860. 
20 Marts. 

1861. 
30 Jan. 

1862. 
5 Febr. 

1863. 
Febr. 

19 Aug. 

1 864. 
19 April. 

1868. 
24 Jan. 

1869. 
II Juni. 	25. Reglement for Sygehuset i Silkeborg. 

(Trykt i Manuscript.) 

1871. 
2 Jan. 	31. Lov om Ligsyn, § 2. (Indenrigsm. Lovs.) 
4 Febr. 32. Lov indeholdende Bestemmelser om Poli- 

tiet udenfor Kjøbenhavn, § i. (Indenrigsm. 
Lovs.) 

8 April. 33. Indenrigsm. Kundgjørelse ang Stadfæstelse 
af Statuter for en ny Creditforening f. Kjøb-
stadgrundeiere i Nørrejylland, § 2. Indenrigsm. 
Lovs.) 

4 
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1871. 
34. Politivedtægt for Silkeborg Handelsplads 
og Tillæg dertil. (Trykte i Manuscript.) 
35. Forretningsorden f. Communalbestyrelsen 
i Silkeborg. (Trykt i Manuscript.) 

1872. 
12 Octbr. 36. Bygningsreglement for Silkeborg. (Trykt 

i Manuskript.) 

1875. 
25 Febr. 43. Regulativ for de større Vandløb i Skander-

borg Amtsraadskreds. (Trykt i Manuscript. 
Deraf vedk. Silkeborg p. 8, jo, 18, 19.) 

16 Sept. 44. Bekjendtgjørelse om Dødsattester. (Lovs.) 
1876. 

3 Febr. 45. Regulativ f. Kasse- og Regnskabsvæsenet 
i Silkeborg. (Utrykt.) 

Oct. 	46. Bekjendtgjørelse ang. Benyttelse af Op- 
lagspladsen ved Canalen i Silkeborg. (Trykt 
i Manuscript.) 

Instrux for Jordemødre. - § 19 om deres 
Lønning paa Landet. - Given af Justitsmini-
steriet i Henhold til Lov 15 Mai 1875. (Lovs.) 

48. Taxt f. kirkelige Handlinger i Silkeborg. 
Kirke. (Utrykt.) 
49. Vedtægt, hvorved bestemmns hvad der 
er at ansee som bunden Næring for Aarhus 
Amts Landdistrict. (Lovs. B.) 
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1878. 
20 Marts. 50. Inddeling af Næringsveie i nærmeste 

Kjøbstad (Skanderborg) m. H. t. Størrelsen af 
den Kjendelse, som skal erlægges ved Over-
levering af Borgerbreve. (Utrykt.) 

24 April. 51. Ny Skoleplan for Silkeborg Commune. 
(Utrykt.) 

6 Juni. 	52. Bekjendtgjørelse om et af Justitsministeriet 
stadfæstet Reglement for Brandvæsenet i Silke-
borg Commune. (Lovs.) 

5 Juli. 	53. Vedtægt for Silkeborg Brandvæsen. (Trykt 
i Manuscript.) 
54. Fortegnelse over de offentlige Biveie i 
Skanderborg Amtsraadskreds, Silkeborg Han-
delsplads vedk. (Trykt i Manuscript.) 

55. Bekjendtgjørelse om en af Justitsministeriet 
stadfæstet Vedtægt for Bygningsiuspeeteuren 
i Silkeborg. (Lovs.) 

56. Lov om Vands Afledning og Afbenyttelse, 
§ 86. (Lovs.) 

io Oct. 	57. Lov om Forandring i Lov om den com- 
munale Beskatning i Kjøbstæderne af i I Febr. 
1863. (Lovs.) 
- Reglement for Silkeborg Havn. 

1873. 
21 Marts. 37. Lov om Brandvæsenet i Kjøbstæderne, 

§ 38, 39. (Indenrigsmin. Lovs.) 
17 Mai. 38. Lov om Landdistricters Indlemmelse i 

Kjøbstæderne, § 1. (Indenrigsm.) Lovs. 
23 Mai. 39, Lov om Forandring i og Tillæg til Lov 

om Haandværks- og Fabriksdrift m. v. af 29 
Decbr. 1857, § 7, 8, 9. (Indenrigsm. Lovs.) 

7 Mai. 40. Vedtægt for Næringen som Værtshus-
holder o. d. paa Silkeborg. (Utrykt.) 

26 Sept. 41. Bekjendtgjørelse ang. Concession f. Kammer-
raad Møller paa en Jernbane til Herning. (Lovs.) 

12 Nov. 42. Bekjendtgjørelse ang. Taxten for den 
offentlige Maaling. (Lovs.) 

1877. 
28 Sept. 

1878. 
18 Febr. 

20 Marts. 

2 Dec. 

1879. 
17 Jan. 

1880. 
28 Mai. 
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A.  

Aafart p. 14 ff., 22, 24, 107, 117, 
Aarhus By p. 114, 116. 
Amt p. 153. 
Anhang (Indholdsfortegnelse) p. 157. 
Apotek p. 103. 
Assuranceforhold p. 153. 
Asyl p. 129. 
Avis p. 128, 130. 

B.  

Befordringsvæsen, se Postvæsen. 
Bekjendtgjerelsesmaade p. 128. 
Beliggenhed p. I. 
Bindesbøll p. 19, 20, 25, 43. 
Blichfeldt p. 53. 
Brandvæsen p. 64, 8i, 91, 

155. 
Branddirectorat p. 134. 
Brock p. 14. 
Brænderivæsen, see Toldvæsen. 
Brun, Joh. p. 19, 21. 
Bygningsafgift p. 53, 61, 82, 148. 
Bygningsvæsen p. 62, 64, 67, 82, 

93, 152, 154, 155. 
Bygrændse p. 86. 

C.  

Canalisering, see Aafart. 
Capitelstaxt p• 134. 

Christian 8. p. 15, 19, 22. 
Clima p. 4. 
Commissionen p. 40 ff., 69, 83. 
Communale Væsen p. 64, 84, 85, 

87 ff., 95, 97 ff., 147, 148, 149, 
151, 152, 153, 154, 155. 

Creditforeninger, see Laan. 

D.  

Danielsen p. 27. 
David p. 26, 27. 
Dampfart p. 110, 130. 
Drewsen, A. L., p. 24-25 og »For-

ord«. 
Drewsen C. og M. p. 24. 
Drewsen M. p. 24 ff., 145. 
Drewsen, Vald. p. 27. 
Drikkevand p. 5. 
Dyrlæge p. 106. 

E.  

Embeds- og Bestillingsmænd p.147. 
Epidemihuus, see Sundhedsforhold. 
Erhvervsgrene, see Næring. 
Estrup p. 114. 

F.  

Fabrikker p. 3, 138. 
Fattigvæsen p. 65. 95, 98, 150, 153. 
Fischer, Chr. de, p. 10. 
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Fiskeri p. 4. 
Flodmaal p. 24. 

Folkemængde p. 2, 148. 

Forligseommissioner p. 102, 133. 

Forskjønnelsescommission P. 134. 
Fortid p 5 ff. 
Frederik 6. p. 18. 
Fribolig p. 134. 
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