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Indlemmelsen af Alderslyst,
Lysbro og Søholt i Silkeborg købstad
1. april 1941 blev
områderne Alderslyst,
Lysbro og Søholt
indlemmet i Silkeborg
købstad fra Balle og
Gødvad kommuner.
Indlemmelsen fandt
sted efter flere forsøg,
en lokal debat og
en kompliceret
forhandling mellem
de implicerede
kommuner, amter og
Indenrigsministeriet

AF PETER MOURITSEN

Arkivar,
Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE Denne artikel er
anden del af beretningen om udvidelsen af Silkeborg Kommune i 1941. Vi
bragte den første 26. februar.
Efter en årrække med flere forsøg på
at indlemme Alderslyst i Silkeborg
lykkedes det i 1930’erne at få processen til at skride fremad. Efter at Silkeborg Byråd anmodede om at få Kærsgårdjordene indlemmet i kommunen,
fik drømmen om at tilslutte Alderslyst
til Silkeborg også næring. Et udvalg
nedsat af borgerne i bydelen fik fra
1933 overbevist kommuner, amter og
stat om, at en indlemmelse ville være
den bedste løsning på problemerne
med, at Alderslyst var en slags købstad i et landsogn. Da bydelen fik hul
igennem til politikerne, meldte Lysbro
sig hurtigt og ville med til Silkeborg.
I Silkeborg Byråd var begejstringen
begrænset - og indlemmelse var i hvert
fald udelukket, hvis ikke Søholt fulgte
med. Med det udgangspunkt satte en
proces i gang, som resulterede i indlemmelsen af de tre områder + plus
Kærsgård i Silkeborg.

Indlemmelse - skal/skal-ikke
I Alderslyst var man ikke i tvivl om
indlemmelse. Et sammenlægningsudvalg havde indsamlet underskrifter fra
mere end 50 % af vælgerne, så der
syntes at være et flertal.
Men hvad med silkeborgenserne?
Ser man på debatten, har spørgsmålet ikke vakt så stærke følelser i Silkeborg - og dog. De to første måneder
af 1936 »rasede« en debat mellem en
lille håndfuld alderslystborgere og baneportør A. Tougaard fra Silkeborg i
Silkeborg Socialdemokrat - og om ikke
andre så var Tougaard foruroliget
over udsigterne til indlemmelsen. Han
beskrev Alderslyst som en by bygget

uden byggevedtægt - på spekulation
og sand. Han frygtede at skulle have
de fattige beboere af bydelens små
dårlige lejligheder ind med deres små
skatter og give ekstra konkurrence om
arbejdspladserne.
På den anden side af langsøen lokkede formanden for indlemmelsesudvalget Chr. Helms med, at indlemmelsen i Silkeborg ville gøre Alderslyst
attraktiv for Silkeborgs borgere, der
nu kunne få adgang til små huse med
haver og gode omgivelser for børn uden at miste de goder, som Silkeborg
havde opbygget. Han gjorde samtidig
opmærksom på, at Silkeborg manglede boliger, så her kunne der være
hjælp at hente i Alderslyst. Her var
der jo ikke den samme stramme begrænsning fra statsskove mm.
Tougaard lod sig dog ikke sådan
overbevise. Han mente, at Alderslyst
ville tilføje Silkeborg en hob fattige
og advarede om, at det bare ville give
»Vrøvl og Ballade«. Han argumenterede også med, at Alderslyst ingen

»selvhjulpne, naturlige, eksistensmuligheder« havde, og at alle havde været bedst tjent med, at dens udvikling
var standset for mange år siden. Og
indlemmelsen i Silkeborg ville jo ikke
ændre noget - »nye Fabrikker og Virksomheder [springer] jo ikke op af Jorden som Trold af Æske.«
En alderslystborger, Niels Andersen, tog afstand fra Tougaards advarsler mod Alderslysts fattige og
antydede, at han var asocial. Samtidig
argumenterede han med, at Alderslyst
ikke havde noget centrum, »Torvet i
Silkeborg er Midtpunktet i Alderslyst,
altsaa hører vi naturligt sammen.«
Hvorefter han advarede om, at skulle
indlemmelsen udeblive, ville der opstå
en konkurrerende købstad og efterfølgende kamp og dårligt forhold mellem
de to byer »som mellem Aalborg og
Nørre Sundby.«
Vi har ikke umiddelbart fundet andre debatter om emnet, så det er svært
at sige, om stemningen i Silkeborg
generelt var skeptisk som Tougaards

eller mere resignerende. I hvert fald
ser Tougaards advarsler ikke ud til at
have vakt silkeborgenserne til aktiv
modstand.

Folkeafstemning
Indlemmelsessagen, som den døbes lokalt, behandledes i »det permanente,
kommunale Indlemmelse-Nævn« der
hurtigt var klar med en afgørelse. Et
interview med formand for nævnet,
K. Ulrich, i 1937 omtaler i hvert fald,
»at der faktisk herfra (indlemmelsesnævnet, red.) var truffet en Afgørelse,
som […] blot skulde sanktioneres af
Ministeren.« Men at det hele blev forsinket af nye regler, som satte nye krav
til bl.a. økonomisk udligning.
Det er formentlig en følge af de nye
regler, at man nu, inden man endeligt
gennemførte indlemmelsen, hørte de
berørte borgere med en folkeafstemning. Den fandt sted 28. september
1938. I sognekommunerne skulle man
stemme ja eller nej til indlemmelse af
de berørte områder i Silkeborg køb-

|| Udvidelsen til StorSilkeborg gjorde byens areal
og befolkning betragtelig
større. Og særligt afgørende
var, at det meste af det nye
areal var områder, hvor byen
kunne udbygges.

stad. Borgerne i Silkeborg blev dog
ikke spurgt, om de ville have »Vrøvl
og Ballade« eller, hvad det nu ville
udvikle sig til.
Stemmeprocenten var relativt høj
- mellem 70 og 80. Dog i Balle landdistrikt (som skulle blive tilbage) gav
kun 61 % deres mening til kende. I
Balle Kommune var både de, der skulle blive, og de, der skulle indlemmes,
meget positive. For eksempel stemte
895 for og kun 34 imod i Alderslyst,
mens i landdistriktet stemte 207 for
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|| Overgangen mellem Alderslyst
og Søholt. Et af søholtborgernes
argumenter for indlemmelse i Silkeborg
(når Alderslyst blev indlemmet) var den
usynlige overgang mellem de byområder
Alderslyst og Søholt.

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

og 42 imod. I Lysbro så man samme
billede. Gødvad og Søholt var knap så
overbevisende. I Søholt var der dog
flertal for indlemmelse med 85 for og
68 imod - mens i landdistriktet var kun
26 for, og hele 145 imod. Der skulle
i det hele taget vise sig at være flere
problemer med at få Søholt indlemmet
i Silkeborg.
Som note skal det nævnes, at Gødvad Kommune allerede, før Søholt blev
udskilt, var meget lille, og det har nok
været bekymring for landkommunens
bæredygtighed, der gjorde, at landboerne gik imod at afstå Søholt til Silkeborg.

Indlemmelsesvilkår
Efter afstemningen havde vist, at der
var interesse for indlemmelse, gik forhandlinger i gang om vilkår og økonomi. I sagsakterne fra indlemmelsen
i både Balles og Silkeborgs kommune-

arkiver ligger der et stort materiale om
de økonomiske forhold, der herskede i
de involverede områder. Både om befolknings- og skattegrundlag, oversigter over aktiver og gæld og fordeling
af de opdelte kommuners økonomiske
forpligtelser f.eks. i forbindelse med
jernbanen til Kjellerup og Rødkærsbro. Men også omkring fordeling af
kontorinventar - Silkeborg købstad
stod f.eks. til at overtage to af Balles
skrivemaskiner.
Et centralt punkt for indlemmelsen
i Silkeborg købstad var naturligvis
spørgsmålet om skat.
Det forholdt sig meget forskelligt
i de to sognekommuner. Skatten i
Gødvad var noget lavere, end den var
i både Balle og Silkeborg. Det forhold
blev afspejlet i indlemmelsesaftalen
på en lidt bemærkelsesværdig måde.
Skatteyderne, der blev indlemmet
fra Gødvad, altså dem i Søholt, fik

|| Østre Skole fotograferet i
1902. Endnu en af købstadens
attraktioner. Silkeborg havde
en kommunal mellem- og
realskole, hvilket var meget
savnet af forældrene i særligt
Alderslyst.

en lavere skatteprocent end resten af
silkeborgenserne - en skatteprocent,
der over femten år gradvis steg op til
Silkeborgs niveau.
Det skulle selvfølgelig gøre, at chokket, særligt for de høje indkomster,
ikke blev helt så stort ved overgangen
fra landsogn til købstad. Det på trods
af, at søholtområdet ikke ser ud til at
have haft en særligt udbygget kommunal infrastruktur, men nærmere et
efterslæb med hensyn til f.eks. kloakering.

Omvendt forholdt det sig med
Alderslyst og Lysbro. De nye silkeborgensere herfra blev budt velkommen med et tillæg til den almindelige
kommuneskat de første ti år - i fem år
skulle de betale to procent mere, de
følgende fem én procent. Oveni det var
der også en tiårs periode med forhøjet
grundskyld, der gradvis sænkedes til
købstadens niveau. Det så ved første
øjekast ud som en stor forskelsbehandling af borgerne, alt efter hvilken kommune de kom fra. Men det
havde rod i det faktum, at borgerne
i det tidligere skattely Alderslyst faktisk var endt på højere skat, end den
man betalte i Silkeborg. Så har man
åbenbart fundet det mest rimeligt at
lade de nye borgere fra Balle betale
en smule ekstra, så der var lidt penge
at gøre med, når området skulle bringes op på det købstadsniveau, som alderslystborgerne havde længtes efter.
Det ser nu ikke ud til, at de nævnte
borgere her havde holdt sig tilbage i
forhold til at udbygge serviceniveauet
inden indlemmelsen. Af opgørelserne
over, hvad købstaden skulle overtage
af gældsforpligtelser, kan man se, at
man både skulle overtage et nyt, dyrt
aldersomshjem og en børnehave. Særligt børnehaven springer i øjnene ved
at være fra februar 1940. Den blev altså bygget efter, at indlemmelsen mere
eller mindre var en kendsgerning.

Springer Søholt i målet?
Sidst i 1940, hvor sammenlægningsvilkårene var ved at være på plads og
klar til godkendelse i de respektive
byråd, opstod der pludselig tvivl om,
hvorvidt der overhovedet var lovhjemmel til at indlemme Søholt.
Ifølge loven skulle der nemlig
både være flertal blandt vælgerne og
grundejerne - og nok var der flertal
blandt vælgerne. Men grundejerne
havde åbenbart andre interesser, de

store lodsejere havde flere stemmer og
mange af dem ville åbenbart hellere
blive i den billige landkommune end
til Silkeborg.
Det gik så vidt, at en række beboere
i Søholt skrev til Indlemmelsesnævnet
med protest mod rygter om, at indlemmelsen af Søholt ikke ville finde sted
på grund af grundejerne havde stemt
nej. De mente, det var forkert, at jord
skulle afgøre spørgsmålet og ikke vælgere. De mente, at afstemningen, der
var sket via underskriftsindsamling,
udsatte mindre grundejere for pression, og at det var udemokratisk. Ikke
desto mindre ser det faktisk ud til, at
man havde besluttet ikke at indlemme
Søholt på grund af grundejernes afvisning. I hvert fald undlod man af
samme grund at bede Gødvad kommune om »at lade sig repræsentere
ved Indlemmelsesnævnets Møde« 23.
november 1940. Så alt tegnede til, at
Søholt forblev i Gødvad på trods af, at
Silkeborg jo havde stillet som betingelse for at indlemme Alderslyst og
Lysbro, at Søholt fulgte med.
Hvad der så gjorde, at Søholt i den
sidste ende blev indlemmet sammen
med de andre fremgår ikke af sagerne.
Men man kan jo gætte på, at Silkeborg
har truet med at lade hele planen falde,
hvis ikke det potentielle skattely også
kom under Silkeborg Købstad. Til
gengæld gennemførtes indlemmelsen
på trods af Gødvad Sogneråds protester. Så ikke alle var glade.
Indlemmelsen blev fejret i Silkeborgs aviser med store avisartikler,
der proklamerede, at Silkeborg blev en
storby og store oversigtsartikler over
forløbet og byens utrolige udvikling
over de seneste årtier. Sagsakterne og
aviserne findes på Silkeborg Arkiv, og
alle er velkomne, hvis der er lyst til at
grave videre i historien om indlemmelsen af Alderslyst, Lysbro og Søholt i
Silkeborg købstad.

