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I år er det 75 år siden,  
Alderslyst blev en  
del af Silkeborg

AF PETER MOURITSEN
Arkivar, Silkeborg 
Arkiv

LOKALHISTORIE I år er det 75 år si-
den, Alderslyst rev sig løs fra Balle 
Sognekommune og blev forenet med 
Silkeborg. Allerede i 1800-tallet var 
der forsøg på at lægge bydelen under 
Silkeborg. Men der skulle gå mere end 
50 år, før det endelig lykkedes. Og det 
ser faktisk ikke ud til, at der var no-
gen, hverken i Balle eller Silkeborg, 
der egentlig ville have byen og dens 
voksende befolkning.

I denne og næste artikel kigger vi 
nærmere på spørgsmålet om indlem-

melsen af  Alderslyst. I denne artikel 
ser vi på Alderslyst og bestræbelserne 
på at komme til Silkeborg  - næste 
gang, hvordan det i sidste ende fore-
gik.

Selvbestaltet bydel
Alderslyst opstod, lidt uformelt, som 
en slags forstad til Silkeborg engang i 
sidste halvdel af  1800-tallet. Området 
blev kaldt Balle Mark eller ligefrem 
Balle Sandmark og var ikke kendeteg-
net ved sin gode jord. Men med byg-
ningen af  broen over Langsøen i 1854 
gik området fra at være den yderste 
del af  Viborg Amt til at være et om-
råde meget tæt på Silkeborg by. Men 
stadig med landsognets fordele, nem-
lig lav skat og mulighed for en billig 
grund og et hus. Noget, det ellers ikke 
var almindelige arbejdere forundt i no-
get vidt omfang i sidste del af  1800- og 
begyndelsen af  1900-tallet. 

Samtidig boede man i rimelig af-
stand til arbejdspladserne og Silke-

borgs bekvemmeligheder. En anden 
fordel var tilsyneladende, at Alders-
lyst heller ikke var omfattet af  det 
bureaukrati og regler, som gjaldt for 
byggeri i Silkeborg. Det så Silkeborgs 
Grundejerforening i hvert fald som en 
stor ulempe for borgerne i Silkeborg i 
forhold til Alderslyst. Væsentlig større 
end et par procent i skat, som det ud-
trykkes i avisen i 1909.

Man kan sige, at byen blev til i 1873, 
da en række borgere i den »nybyggede 
By« med en annonce i avisen bekendt-
gjorde, at den »nybyggede By kaldes 
ved Navnet »Alderslyst««. 

Det gik stærkt
Herefter gik det stærkt med byen. I 
en af  de gode bøger om Alderslysts 
historie, Keld Dalsgaard Larsens og 
Kurt Balle Jensens »Alderslyst fra 
sandmark til by«, kan man få et ind-
tryk af, hvordan byen udviklede sig i 
slutningen af  1800-tallet. Fra de 10-20 
huse, som området havde i 1873, var 

der i 1880 34 huse og 1901 hele 57. I 
1921 var byen vokset til 309 huse og 
en befolkning på 1141 ud af  en samlet 
befolkning i Balle Sogn på 2088. 

Denne tendens fortsatte således, at 
hele Balle Sogn i 1937 husede 4551 
borgere, hvoraf  de 3241 boede i Al-
derslyst. Byen var derfor allerede tid-
ligt kommet til at fylde meget i Balle 
Sogn, og forrykkede den befolknings-
mæssige balance i forhold til at det jo 
egentlig var en landkommune. 

Det er let at forestille sig, hvordan 
den mere udviklede by Silkeborg har 
sat standarden for hvad borgerne i 
Alderslyst ønskede sig af  offentlig 
service. Og derfor har landbefolknin-
gen set med skepsis på den voksende 
by og de krav og problemer, der var 
forbundet hermed såsom fattighjælp, 
gadebelysning, kloakering og den 
slags ting bekostelige ting.

Silkeborgs skattely
At Balle sognekommune ikke var tryg-

ge ved det vildt voksende Alderslyst 
er en ting. Silkeborg var det bestemt 
heller ikke. Alderslyst var berygtet 
som et skattely for Silkeborg, og Sil-
keborg Kommune var meget bekymret 
for udviklingen på den anden side af  
Langsøen. 

Sognekommunen nord for Langsø-
en havde noget lavere skatteprocent, 
særligt i begyndelsen. Men det har 
sikkert også spillet ind, at priserne 
på jorden var meget lavere, og at der 
ikke var så mange regler for husbyg-
geri som i Silkeborg. Mange af  hu-
sene var bygget af  beboerne selv og 
udgjorde sikkert et noget broget og 
uoverskueligt gadebillede. Men som 
det bliver fremhævet flere steder, så 
gav det beboerne muligheder, som var 
svære at opnå syd på i Silkeborg.

I syd var man ikke meget for de nye 
naboer, og i kommunen frygtede man, 
at folk skulle sidde i den billige bydel 
og nasse på Silkeborgs skattebetalte 
goder uden selv at bidrage.

Alderslyst, Balle og Silkeborg  
- indlemmelse af et skattely

 | Dæmningen til Kærsgårdbroen graves ud af sandbakkerne i 1928 og giver dermed plads til ringvejen og var også med til at bane vejen for indlemmelsen af Alderslyst i Silkeborg.
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 | I skattely? Borgergade 65 med beboerne opstillet i deres lille have ca. år 1900. En af attraktionerne ved Alderslysts 
sandede jord var netop muligheden for, selv for små indkomster, at få sit eget. Husene var ofte bygget af beboerne selv.

Et eksempel, der viser silkeborgen-
sernes betænkelighed, var sagen med 
alderslystborgernes ønske om at få 
indlagt gas fra Silkeborgs kommunale 
gasværk i 1909. Kommunens tekniske 
udvalg havde beregnet, at man stod til 
at kunne tjene temmelig gode penge 
på at sælge gas til Alderslyst. En af  de 
meget synlige forskelle på Silkeborg 
og Alderslyst var, at Silkeborg havde 
gasværk og gadebelysning. Og selv 
om gas i 1909 ikke var så moderne 
som elektricitet, så var gas dog langt 
at foretrække for petroleum eller olie-
lamper, som ellers var mulighederne 
inden for belysning. Både i de små 
arbejderhuse og de store villaer, der 
skød op ved søen. 

Gasforslag afvist
Byrådet i Silkeborg afviste forslaget 
om at forsyne Alderslyst med gas 
blandt andet med argumentet, som by-
rådsmedlem for Venstre Carl Sørensen 
formulerede det: »Byens Skatteydere 

er ikke tjent med, at Folk nyder By-
ens Goder uden at bo her som Skat-
teydere«.

I 1926 var byrådet dog kommet på 
andre tanker og tillod forsyning af  
Alderslyst både med gas og el. Silke-
borg vedblev dog at forbeholde visse 
goder til egne borgere. For eksempel 
blev arbejdere fra Alderslyst udeluk-
ket fra offentlige arbejder i Silkeborg 
by. Her stillede kommunen tilsynela-
dende krav om, at alle ansatte på de 
forskellige offentlige projekter skulle 
være bosiddende i byen syd for Lang-
søen. I krisetider var det et stort pro-
blem for en lille sognekommune som 
Balle, der ikke var gearet til at løfte de 
sociale udfordringer som for eksempel 
arbejdsløsheden bød på. 

Sammenlægningsplaner
Der har stort set i hele Alderslysts 
historie været en forventning om, at 
området på et eller andet tidspunkt 
ville blive indlemmet i Silkeborg. Det 

gentages gang på gang fra flere sider, 
at man forventede det, at det nok ville 
ske en gang. 

Det første forslag om at lægge Al-
derslyst sammen med Silkeborg skulle 
angiveligt være fremkommet i 1882. 
Det skriver Keld Dalsgaard Larsen og 
Kurt Balle Jensen i »Fra sandmark til 
by« uden dog at uddybe det nærmere. 

I 1899 blev emnet taget op igen. Af  
Balles sognerådsprotokol kan man 
se, at »Herredsfoged Folketingsmand 
Krabbe« spurgte om »Kommunen 
ikke havde tænkt på at finde en pas-
sende Lejlighed til at faa Alderslyst 
indlemmet under Silkeborg«. Krabbe 
mente, at der netop nu var en sådan 
lejlighed, da Silkeborg var ved at blive 
»ophøjet« til købstad. 

I den politiske proces mente for-
slagsstilleren, at det ville være mu-
ligt at få Alderslyst lagt til Silkeborg 
ved samme lejlighed. Af  protokollen 
fremgår, at man 19. marts holdt et bor-
germøde om spørgsmålet. Desværre er 

der ikke refereret noget i aviserne fra 
mødet. Så det er ikke til at se, hvem der 
egentlig havde interesse i at få byen 
lagt til Silkeborg. Blot bemærkes det 
i protokollen, at det blev vedtaget at 
»indgive et Andragende til Rigsdagen 
om at få Alderslyst indlagt under Sil-
keborg«, men også, at det ikke kom 
til behandling. Om det var udtryk for 
stemningen blandt beboerne nede i 
»sandet« eller bønderne »på bakken«, 
melder historien desværre heller ikke 
noget om. 

Næste lejlighed ser ud til at have 
været i 1928. Efter færdiggørelsen af  
Kærsgårdbroen det år frygtede Silke-
borg Kommune, at Kærsgårdarealer-
ne kunne blive et skattely. Kommunen 
købte derfor området og søgte efterføl-
gende om at få det indlemmet i kom-
munen fra Balle Sognekommune. Da 
det kom frem, gik en række borgere i 
Alderslyst straks i gang med at gøde 
jorden for, det ikke kun var Kærsgård 
der blev lagt til købstadskommunen. 
Men også Alderslyst.

Det er dog lidt tankevækkende, at 
det netop var Alderslysts borgere, som 
man jo mente var flyttet i skattely, der 
ønskede at komme under Silkeborg 
Kommune og det høje skattetryk.

Sammenlægningsudvalg
I Alderslyst blev der nedsat et ud-
valg til at forberede sammenlægnin-
gen. Hverken Balle Sogneråd eller 
Silkeborg Byråd var særligt lune på 
ideen, og forslaget fik aldrig rigtig 
luft under vingerne. Det ændrede sig 
i begyndelsen af  1930-erne. Forhol-
dene var pludselig ændret en del, da 
en verdensomspændende krise havde 
flået det danske arbejdsmarked i styk-
ker og blandt andet gjort, at Balles 
sociale udgifter var steget voldsomt 
som følge af  arbejdsløshed. Det betød 
blandt andet, at skattelyet var blevet 
væsentlig dyrere i skat. I 1930-erne 
steg indkomstskatten i Balle næsten 
til Silkeborg-niveau samtidig med, at 
man som landkommune også betalte 

en markant højere ejendomsskat og 
grundskyld end i købstadskommu-
nen. Det betød, at skattefidusen fak-
tisk svingede over i modsat favør.

Sidst i 1933 tog nye kræfter således 
sagen op - lærer Christian Helms var 
meget aktiv i dette arbejde og fik, 
sammen med andre, indsamlet un-
derskrifter fra så mange vælgere, at 
ingen kunne ignorere interessen for 
sammenlægningen med Silkeborg. 
Balle og Silkeborg kommuner, samt 
amterne tog nu også sagen op og In-
denrigsministeriet blev involveret. I 
Balle Sogneråd var man nu også in-
teresserede i at udskille Alderslyst til 
Silkeborg. 

I Lysbro begyndte folk også at argu-
mentere for indlemmelse i Silkeborg 
- her var en del industri samlet, men 
Silkeborg virkede ikke særlig opta-
gede af  at få hverken Alderslyst eller 
Lysbro inden for kommunegrænsen. 
Man betingede sig derfor - at skulle 
man tage imod de to områder, ville 
man også have Søholt med - et om-
råde, der ikke, som de to andre, lå i 
Balle Sogn, men i Gødvad. Og her 
var et problem - for hverken Gødvad 
Sogneråd eller befolkningen på Søholt 
var tilsyneladende interesserede i at 
komme til Silkeborg. 

Kravet blev stillet fra Silkeborgs 
side, fordi man anså Søholt som endnu 
et potentielt skattely for velhavere - 
og hvis Silkeborgs serviceniveau blev 
udstrakt til Alderslyst, ville det måske 
friste nogle af  de rige fra byen til at 
flytte deres formuer og skattekroner 
til Gødvads endnu meget lavere skat-
teprocenter.

Arbejdet for indlemmelse af  de tre 
områder Alderslyst, Lysbro og Søholt 
mundede i 1938 ud i en folkeafstem-
ning i Gødvad og Balle om, hvorvidt 
man ønskede indlemmelsen i Silke-
borg. For Balles vedkommende blev 
det et klart ja, Gødvad var noget mere 
forbeholden - men i den sidste ende 
blev indlemmelsen af  de tre områder 
gennemført 1. april 1941. 

 | Gasværket set fra Alderslyst fotograferet i 1903 – et tidspunkt, hvor man kun kunne se lysskæret fra de mange lysende 
gaslygter. Selv om Alderslyst lå på første parket med udsigt til gasværket, var der ingen adgang til det gode.

Det var 
DENGANG

SILKEBORG ARKIV
Henvendelser om  artikler bragt  
under »Det var dengang« kan  
ske til Silkeborg Arkiv,  
Hostrupsgade 41A, Silkeborg

email:  
arkiv@silkeborgbib.dk 

telf.: 87221924

Silkeborg Arkiv har åbent mandag- 
onsdag kl. 11-16 og torsdag kl. 12-19


