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Forstørrelse af 
fotografier efter 
indscanning kan 
rumme mange 
spændende historier. 
Her lidt om  
bådfarten ved 
Silkeborg

AF LIS THAVLOV

Arkivleder, Silkeborg Arkiv

Når vi på arkivet skanner fotografier 
for at sikre bevaringen af  dem og for 
at gøre dem tilgængelige på »danske-
billeder.dk«, får vi af  til mulighed for 
at lave nærstudier. Det bliver nemlig 
muligt at forstørre dem, så helt små 
og spændende detaljer, som næsten 
ikke kan ses med dette blotte øje, kan 
studeres nærmere. 

Denne artikel tager udgangspunkt i 
en optagelse fra omkring 1865 - en af  
arkivets ældste. Fotografen har stået 
oppe på Kildebakken - hvor der for 
øvrigt stadig er en dejlig udsigt. Vi 
ser ned over Langebro og Østergade. 
Til venstre ligger hovedgårdens gamle 
avlsbygninger, der tjener som boliger 
for papirarbejderne. Langs med Øster-
gade ses den store ladebygning, som 
afslutter hovedgårdens store gårds-
plads og sandsynligvis først blev revet 
ned omkring 1900 for at give plads til 
en maskinforretning.

Der synes ikke at være mange 
havnefaciliteter, bortset fra den lille 
forplads, hvor Hjejlen lægger til. For-
klaringen er, at den egentlige havn på 
dette tidspunkt lå nord for Langebro, 
fordi det var her, man lossede og laste-
de varer og gods, der skulle til eller fra 
den opvoksende by. Frem til jernbanes 
anlæggelse i 1871 var det Gudenåen, 
der var forbindelseslinjen til den store 
verden.

Hånddrevne hjulbåde
Forstørres området af  billedet om-
kring det sted, hvor Åhavevej ligger 
i dag, ses tre-fire af  de små karakte-
ristiske hånddrevne hjulbåde helt ty-
deligt. På disse fartøjer var der ingen 
maskine til at drive hjulene rundt i 
hjulkassen. De bevægede sig fremad 
ved, at to mænd sad og drejede hver 
sit skovlhjul rundt. 

Hjulbådene var meget populære og 
blev ofte foretrukket fremfor damp-
bådene. De lydløse hånddrevne havde 
den fordel, at de ikke stak så dybt. Så 
passagererne kunne selv bestemme 
målet for turen - bl.a. lavvandede ste-
der som Klüwers Kanal og »Brillerne«.

Bådene ligger her fortøjet på østsi-
den af  den dæmning, der gjorde det 
muligt at omlade træ og andet gods 
mellem den øvre og den nedre del af  
Remstrup Å. På den anden side findes 
den kanal, der blev gravet her i 1854, 
og som først blev dækket til omkring 
1920, da Kammerslusen blev etableret.

Barberens Baadfart
Der står to mænd ved den lille land-

gangsbro. Den ene kan være »Barbe-
ren« eller rettere Peter Petersen (1816-
1885), der kom til Silkeborg omkring 
1850. Han var oprindelig møllebygger, 
men da han ikke kunne leve af  det, 
lærte han sig barberfaget og blev også 
bådejer til glæde for turisterne.

Den anden kan være Andreas Chri-
stiansen Mølbæk (1856-1914), der var 
ansat hos barberen og som senere blev 
selvstændig og ejer af  et par damp-
skibe. Eller måske endda konkurren-
ten, Otto Nielsen, som var krigsinvalid 
efter at have deltaget i kampene på 
Dybbølstillingen 18. april 1864. Otto  
Nielsen havde kun båden »Torden-
skjold«, og supplerede, trods svær in-
validitet, sine indtægter ved at være 
skomager.

Barber Peter Petersen fik med tiden 
etableret et velrenommeret »rederi«. 
Han byggede selv sin første hjulbåd 
»Otto«, som var på søen allerede i 
1858. 

Siden kom andre til - med navne som 
»Caroline Amalie«, »Dania«, »Marie«, 
»Dagmar« og »Corneville«. Kunderne 
kaprede Peter Petersen på hotellerne, 
ligesom hans børn gik rundt med et 
skilt sat fast i huen eller hatten med 
inskriptionen »Barberens Baadfart«. 
Hvis det kneb med mandskab, havde 
han nogle karle, han kunne hyre - 
mange ungersvende ville sikkert gerne 
tjene lidt ekstra ved at give en hånd 
med.

Så »Barberens Baadfart« var ikke et 
helt lille foretagende. Til sammenlig-
ning anskaffede Hjejleselskabet først  
i 1893 en slæbebåd til at hægte på 

Hjejlen og i 1896 forøgedes kapacite-
ten med endnu en båd - Ternen. 

Cornevilles gæstebog
I en gæstebog for hjulbåden »Corne-
ville«, som findes i arkivets samlin-
ger, kan man læse om, hvor vellidte 
Barberen og Mølbæk var, ikke mindst 
overfor mødre med småbørn og unge 
kærestefolk, der kunne få fred bag en 
skærmende parasol i agterstavnen.

Et digt fra gæstebogen lyder såle-
des:

Det er ei reklameren
til skade for barberen
men har du ikke vandskræk
så gør en tur med Mølbæk
thi han kan dreie
og finde veje
i skov og hede
og, gud, hvor han kan svede

Den første »turistchef«
Barberen havde også andet at tilbyde 
turisterne end en sejltur. Hvis de fore-
trak at køre ud i den skønne natur  i 
omegnen, kunne de leje en hestevogn 
med plads til 5-6 personer. Og hvis de 
ikke selv var »i besiddelse af  et særligt 
orienteringstalent« (som det anføres i 
hans egen turistguide »Haandbog for 
Tourister«, der udkom i flere udgaver 
i årene omkring 1875) skaffede han 
gerne en lokal turfører - vel oftest ét af  
hans egne børn, som også afhentede 
turisterne på hotellet. Måske er det 
ikke for meget at betegne Peter Peter-
sen som Silkeborg første (selvbestal-
tede) turistchef. Han gjorde da i alle 
tilfælde rigtig meget for turisterne.

Fotografiernes  
spændende detaljer

 | Kanalen og 
dæmningen set fra 
den anden side med 
Silkeborg Hovedgårds 
østre længe til højre. 
Foto: ca. 1908.

 | Havneområdet på 
det såkaldte Store Maen 
(nuværende Søtorvet), 
hvor gods og varer til og 
fra byen blev håndteret. 
Området fik med tiden 
stadig mindre betydning 
i takt med, at pramfarten 
blev udkonkurreret af 
jernbanen, som kom til 
byen i 1871. Foto: ca. 1880.
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 | Et kig ud over havnen fra Kildebakken 
omkring 1865. Når man ser godt efter 
(forstørrelsen herunder), dukker der midt 
i billedet tre-fire af de karakteristiske 
hånddrevne hjulbåde op.  
Vi ser også en masse brænde, der ligger 
langs kanten af den bagvedliggende kanal 
- det ligger og venter på videre sejlads mod 
Randers eller på afhentning af en af byens 
brændehandlere.
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