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Udenfor og
langt fra alting
Før Silkeborg Papirfabrik blev bygget og
handelspladsen Silkeborg anlagt, var området
uvejsomt og ret ukendt, men blev dog besøgt af
nogle malere, digtere og forfattere
AF LIS THAVLOV

Arkivleder, Silkeborg Arkiv

1. januar i år var det 175 år siden, at det
første stykke papir blev produceret på
Silkeborg Papirfabrik. Og hele 2021 skal
vi fejre, at det er 175 år siden, at handelspladsen Silkeborg blev anlagt. Så det er
vel naturligt at spørge: Hvordan så der ud
på Silkeborgegnen, før fabrikken og byen
blev etableret?
I perioden 1800-50 begyndte malere,
digtere og forfattere, der oftest var bosiddende i Danmarks eneste store by, København, at undersøge den vilde, storladne
natur inden for rigets grænser.
Nogle af dem drog til Silkeborgegnen - dette næsten ukendt område, der
lå udenfor og langt fra alting. Med store
hedearealer, dramatiske bakker, skove og
uendelige søer, som lå og ventede på at
blive opdaget, fordøjet og beskrevet. Så
takket være dem har vi i dag et ret godt
indtryk af, hvordan der så ud på egnen.

bønderne havde ladet deres husdyr græsse
i skovene, hvilket forhindrede nye træer i
at få en god vækst.
I 1805 kom den såkaldte Fredskovsforordning som led i de store landboreformer.
Den havde til formål at øge og bevare
skovarealet. Og var nok medvirkende til
dets redning på lang sigt. Silkeborgegnen
lå (og ligger stadig) i landets suverænt
største skovområde.

Himmelbjerget 1821
Blandt de første »opdagelsesrejsende«, der
lagde vejen forbi, var fabriksdirektør og
industrihistoriker O.J. Rawert. Han skulle
undersøge mulighederne for at fremme
den tidlige industri.
Han kom til Himmelbjergegnen i 1821,
og da han medbragte pensel og akvarelfarver på sine rejser, har vi fra hans hånd
den første kendte tegning af Himmelbjerget. Om han på denne rejse også var ved
Silkeborg for at studere vandkraften her,
vides ikke.

Opmåling og kortlægning

Silkeborg 1844

Den første professionelle kortlægning af
kongeriget blev foretaget på initiativ af
Det Kongelige Danske Videnskabernes
Selskab fra 1757 til 1811. Det blev til et
stort kortværk bestående af 17 kobberstukne kortblade.
Kortet, der dækker vores område,
udkom i 1781. Så her har vi mulighed for
at se egnen lidt fra oven. Om datidens rejsende kendte til disse kort eller havde dem
med på deres rejser, ved vi af gode grunde
ikke. Men det havde de næppe.
Søren Kierkegaard vides dog at have
været i besiddelse af de landkort over de
danske amter, som Theodor Gliemann tegnede og fik mangfoldiggjort i 1820’erne.
Han kan altså meget vel have taget de relevante kort med i sommeren 1840 på den
Jyllandsrejse, der mod slutningen bragte
ham til egnen omkring Ry.

Men Rawert var her i august 1844. Jeg har
nemlig fundet en skitse i Det kongelige
Biblioteks samlinger. Den har han forsynet
med datoen 16. august 1844 og har endvidere noteret »Silkeborg« øverst på papiret.
Det er ikke til at afgøre, om det vi ser, er
Silkeborg Hovedgård. Men det ligner en
hurtigt nedfældet skitse til at understøtte
hans hukommelse.
Han har med sikkerhed været optaget af
det, der skete på stedet. For netop i august
1844 knoklede Drewsen og hans folk med
at rejse murene til den kommende fabriksbygning. Et sandt industri-mirakel på vej
til virkeliggørelse dér midt i ødemarken.
Ærgerligt at han ikke også skitserede det.

Skove og heder
Op gennem 1700-tallet havde de danske
skove været i stor tilbagegang. Omkring
1800 var de helt nede på at udgøre ca. to
procent af landets areal. Til sammenligning er 14,4 procent i dag dækket af skov.
Hedearealerne fandtes i særlig grad i Jylland og udgjorde her omkring en tredjedel.
Årsagen til det alarmerende lille skovareal var en ødelæggende hugst, og at

Herregård i Silkeborg
Silkeborg Hovedgård blev etableret som
»herregård« i 1767, da ritmester H.N. Hoff
købte den af staten. Han opførte derefter
den imposante hovedgårdsbygning (Museum Silkeborg) med tilhørende ladegårdsbygninger omkring en stor gårdsplads, der
strakte sig helt op til Østergade.
Det var et traditionelt gods med hovedgård, fæstegårde, skov, mølle, teglværker,
omfattende fiskerettigheder i Gudenåen
og de omkringliggende søer - og et stort
tilliggende i form af bøndergårde og
jorder tilhørende godset med skov- og

agerdyrkning. I 1808 beskriver landøkonom G. Begtrup Silkeborg Hovedgård som
»den vigtigste skovgård i Jylland«. I grove
træk udgjordes jorderne af området, hvor
vi i dag finder Silkeborg by og helt ud til
Lysbro, området langs med Remstrup Å
og et godt stykke ud langs Brassø samt
Nordskoven. Endelig hørte tolv gårde og
deres jorder i Virklund By og seks gårde i
Hårup By til hovedgården.
Området var først og fremmest kende-

SILKEBORGS
HISTORIE
Coronaen er skyld i mangt og meget. Blandt andet at arrangementer aflyses i hobetal. Arkivleder
Lis Thavlov skulle have holdt et
foredrag om Silkeborgs historie i
KK44-regi, det blev aflyst. I stedet
har hun skrevet denne artikel om
Silkeborgs historie og yderligere
to, der følger senere. Og forhåbentlig bliver der på et tidspunkt
igen mulighed for foredrag.

tegnet ved dårlige jorder og store skovarealer, hovedsagelig bøgeskov. Det betød,
at lokalbefolkningen i høj grad levede af
skovene, blandt andet ved fremstilling af
træsko.

Romantisk beliggenhed
Den senere ejer, H.M. Hoff, giver os et
fantastisk øjebliksbillede af gården lige
omkring 1800. Han beskriver Silkeborg
som en skarp egn, der dog med sine skove
og søer har den mest romantiske beliggenhed. Om ejendommen konstaterer han,
at den har »temmelig gode, men dog mest
sandige marker, mange enge, heraf en
del gode, noget skov og meget betydelige
tørvemoser.«

Skovene næsten ribbet
Silkeborg Hovedgård blev i 1804 overtaget
af spekulanten H.P. Ingerslev, som var den
gennemgående ejer frem til 1823.
Der er ingen tvivl om, at det var skovene, der var det værdifulde ved Silkeborg
gods. Da den ny ejer ville have penge på
bordet, var det planen at rydde skovene,
sælge træet og derefter afhænde jorden til
landbrug. Det fik han dog ikke held med.
Silkeborgs skove blev reddet af Skovforordningen af 1805.
Alligevel nåede Ingerslev at gøre stor
skade. Han udnyttede skovene inden for
lovens rammer, og gjorde det så nidkært,
at det i en vurdering fra 1821 forlød, at
skovene var næsten ribbet for store, værdifulde træer og at der mange steder var
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Sandsynligvis en råskitse af Silkeborg

Himmelbjerget og Julsø - set fra

Hovedgård set fra Kildebakken. Havde

søbredden nedenfor Bryggebjerg ved

maleren dog bare flyttet sit perspektiv en

Alling.

lille smule mod højre, så havde vi fået et vue

DET KONGELIGE BIBLIOTEK.

AKVAREL AF O.J. RAWERT, 3. JULI 1821,

ud over det område, hvor Michael Drewsen
og hans folk var i færd med at rejse murene
til papirfabrikkens bygninger.
AKVAREL AF O.J. RAWERT, 16. AUGUST 1844 , DET
KONGELIGE BIBLIOTEK.

På dette udsnit af Videnskabernes Selskabs kort fra 1781 over Silkeborgegnen angives det med
enkle signaturer om arealer eller områder er agerland, skov eller lå udyrket hen som hede, kær
eller egentlige vådområder. Vi kan også se de få landsbyer og enkelte landeveje.

åbne pletter. Den hårde udnyttelse kunne
imidlertid ikke redde Ingerslev økonomisk.
I 1823 blev hovedgården sat på tvangsauktion. Og hele molevitten blev overtaget af
staten - heldigt for os!
Overtagelsen var for en stor del begrundet i ønsket om at redde skovene. Så fra
1823 og frem gik statens forstfolk i gang
at etablere en efter datidens målestok
rentabel og fornuftig skovdrift med omfattende plantnings- og såningsarbejder.

En klædefabrikant kom forbi
I 1835 dukkede en sag op, som skulle
få stor betydning for Silkeborgs videre
skæbne. Spørgsmålet var, om skovene
skulle gøres til kongeligt domæne - altså
overgå til at være statslig ejendom.
Den konkrete anledning var, at klædefabrikant Bruun fra Viborgområdet ønskede
at købe Silkeborg for at anlægge en fabrik
og udnytte vandkraften. Så man begyndte
at undersøge, om man uden at skade skovene kunne frasælge resten af godset.
Det førte til, at skovene formelt blev
adskilt fra det øvrige godskompleks og
i 1837 blev statsejendom. Dermed var
vejen banet for det, der kom til at ske få år
senere på hovedgårdsarealet.

Skovplan fra 1840
En skovplan fra 1840 giver os et indtryk
af, hvordan der så ud efter 17 års statsligt
ejerskab. Af de i alt 2500 ha, der var beregnet til skovdrift, var 1470 ha bevokset
med bøg, 170 med nåletræ. Bøgeskoven

Parti ved Silkeborg,
Morgenstemning af Dankvart
Dreyer (1816-1852). Dette maleri
anses for at være det først kendte
maleri fra Silkeborgegnen.

I PRIVATEJE,

1838.

var dog stadig meget uregelmæssig i sine
grænser. Lyngklædte områder skar ind i
kanten og fandtes også midt inde i skoven
- de blev opgjort til ca. en tredjedel af hele
arealet.
Det var altså en vanskelig opgave at
få skoven på ret køl, men fremadrettet
blev de åbne områder tilplantet - ofte med
nåletræ.

Ødsel men karrig
Vi har endnu en »reportage« fra 1843, som
er forfattet af amtmand i Skanderborg
og geolog J.C. Schythe. Han beskriver
Silkeborgegnen og Silkeborg Hovedgård
på denne måde:
»Så ødsel, som naturen har været i at
udsmykke denne egn med alle de skønheder, som en yppig skovvækst på et
kuperet, med søer opfyldt terræn formår at
frembyde, lige så karrigt har den betænkt
jordbunden med den frugtbringende muld.
Næsten over det hele er jorderne skarpsandede, kun med enkelte småpletter af en
noget bedre beskaffenhed, dog med sand i
underlaget …«
Egnen var altså ikke noget i sig selv bortset fra dens naturskønhed.

Det har krævet udholdenhed af de
tidlige rejsende at nå frem til Silkeborgegnen. Som tidligere omtalt rejste Søren
Kierkegaard i 1840 til Jylland. Gennem
hans dagbøger får vi et indtryk af, hvor
besværlig, tidskrævende og udmattende en
sådan rejse var.
Al befordring foregik med hestevogne,
kaldet diligencer. Hvor hurtigt man kom
frem afhang naturligvis af vejenes og vognenes tilstand og selvfølgelig af vejret.
På Sjælland var rejsekomforten lidt
bedre end andre steder i riget. Her benyttede man affjedrede postvogne forspændt
med fire heste.
Der var plads til seks personer inde i
selve vognen og tre i den såkaldte kupé,
som var forsynet med en kaleche og placeret bag på vognen.
Dertil kom, at så sent som i 1836 var
der bygget 577 km chausséer, heraf kun
37,5 km. i Jylland, så dér måtte man stadig
benytte de gamle dårlige veje.

København-Aarhus
Kierkegaards rejse udgik fra Kongens
Nytorv i København kl. 7 om morgenen,
lørdag 18. juli 1840. Ruten fulgte hovedlandevejen via Roskilde og Holbæk og var
på 14 mil (105 km). Rejsen med dagvognen
sluttede i Kalundborg omkring kl. 21.30 altså mere end 14 timer senere.
Undervejs havde man passeret omkring
15 landevejskroer og gjort holdt ved de
fleste af dem.
For at lade hestene hvile og blive fodret

eller for at få friske heste. Passagererne
havde selvfølgelig også behov for mad
og drikke undervejs, eller for at strække
benene. Desuden måtte man stoppe ved
14 vejbomme, så kusken kunne betale
»vejkontingent« til landevejenes vedligeholdelse.
Sejlturen over Kattegat var selvfølgelig
afhængig af vejr og vind. Efter overnatning i Kalundborg var der afgang mod
Aarhus næste dag kl. 8. Og efter knap 9
timers sejlads nåede man frem til Aarhus.

Vestover til Silkeborg
Kierkegaard rejste videre til Randers,
men vi skal vestover til Silkeborg. Den
tur foregik ad snoede, sandede landeveje
fra landsby til landsby. For det var først i
1856, at hovedlandevejen Aarhus-Ringkøbing blev fuldført.
I løbet af 1840’erne blev der oprettet regelmæssig diligencekørsel på strækningen.
Før da måtte den rejsende hyre en vogn,
ride - eller gå.

De første malere
Fra slutningen af 1830’erne begyndte
de første af tidens malere at udforske
den skønne egn. De havde hidtil næsten
udelukkende arbejdet med motiver fra
København og allernærmeste omegn, eller
fra deres udenlandsrejser.
Det første maleri fra Silkeborgegnen,
som vi kender til, er fra landskabsmaleren
Dankvart Dreyers Jyllandsrejse i 1838 - og
det blev ikke det sidste.

