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Forord

I mine Boger „Af Silkeborg Hovedgaards Historie 1794—1846"

og „Fra Silkeborgs Nybyggerlid" har jeg forsøgt i Hovedtræk at give
et Overblik over de vigtigste Afsnit og mere væsentlige Forhold og

Begivenheder i Silkeborgs Historie i Tiden fra 1794 til 1860 samt en

Omtale af de Personligheder, som i dette Tidsrum har spillet en Rolle

af Betydning her paa Stedet og i Byen, efler at denne var bleven en

Ken dsgern ing.

Nærværende Skrijl tilsigter i samme oversigtlige og brudstykke

agtige Form at videreføre Fremstillingen af en Del af Silkeborg Handels

plads' Historie fra 1860 til 1900, saaledes at der lægges Vægt paa at

give en dokumentarisk Skildring. Naar den angivne Tidsbegrænsnittg

er valgt, er det dels for at slutte ved Aarhundredskiftet, navnlig fordi
Handelspladsen fra og med 1. Januar 1900 overgik til at blive Køb

stad, hvad der paa administrative, næringsretlige og adskillige andre

Omraader medførte indgribende Forandringer i den tidligere Tingenes

'Tilstand, dels fordi det næppe endnu er muligt at give en helt afklaret

Fremstilling af Silkeborgs Historie i indeværende Aarhundrede.

Et omfattende og paalideligl ældre Kildeskrift foreligger i V.

Drechsels Bog „Silkeborg 1840—1880", Kobenhavn 1880, der altsaa

ikke berører Aarhundredets to sidste Decennier, og som udtrykkelig

har lagt Vægt paa fortrinsvis at give en historisk-statistisk Fremstilling
af Tilstandene under vor Bys første Tilværelse- Da nærværende Skrift
til Dels behandler et andet Tidsrum og tillige medtager og uddyber

vis.se Sider af Silkeborgs Historie, sotn Drechsel har ladet ligge, er det
min Formening, at det vil kunne paar-egne Interesse, særlig ogsaa fordi



mangl og meget, som Drechsel ikke har fundet tilstrækkelig Anledning

til at berette om, nu alene som Folge af Afstanden i Tid bor frem

drages og gøres til Genstand for Omtale.

Det er min Hensigt ad Aare i et fjerde afsluttende Bind al bringe

et Tilbageblik over Handelspladsens Embedsetater i forrige Aarhun-

drede, dens Erhvervsliv og Pengevæsen, Turisme og Turistberetninger

samt en Redegørelse for de religiøse og andre aandelige Stramninger,

Foreningsliv, Forlystelser etc., som har præget Byen og dens Befolkning.

Jeg ønsker til sidst al rette en ærbødig Tak til Silkeborg By rand,

som ved for Iredie Gang al paalage sig Omkostningerne ved en Ud

givelse har ydet sin Medvirkning til, at Silkeborgs Historie igennem

hele det 19. Aarhundrede har kannet optages til Behandling.

Udgiveren.

O Silkeborg! i Rosenskjær
dit Navn staar alle Vegne,
dog ingen skjønner paa dit Værd
saa fuldt, som dine egne.
Bag dine Bakker fro i Løn

ved Søens Spejl vi bygge,
og kom vi ej paa Grenen grøn,
vi kom dog i dens Skygge.

Vi har en By, en lille en,
med Tage lyserøde,

vi har een Gade lagt med Sten,
og fire dejlig bløde.
Vi har en Traad, der løber glut
med Bud til fjerne Kyster,
og Gas, som viser selv ved Nat,

hvor meget der os brøster.

C. Hostrup, Silkeborg 1858.

I.

BYEN OG BEFOLKNINGEN

Omkring Aar 1860 havde Silkeborg som By betragtet omsider
viklet sig ud af Svøbet. Paa de magre, sandede Banker, der

skraanede ned mod Langsø i Nord og Remstrupaa i Øst, og hvor

hidtil Lynghede og Birkekrat, Gyvel og Enebær havde vekslet med

Hovedgaardens usle Havre- og Boghvedemarker, medens græs

sende Faar og Køer og en enlig Hyrde havde været de eneste le

vende Væsener, var nu en Del Smaahuse hist og her skudt i Vej

ret, ligesom Byens senere Gadenet ihvertfald for Hovedgadernes

Vedkommende var blevet antydet og til Dels afstukket. Det meste

her paa Stedet har dog paa Beskueren gjort et mærkeligt uordent-

hgt, kaotisk og ufærdigt Indtryk og har ikke uden Grund kaldt paa

Smilet hos adskillige tilrejsende Iagttagere, hvilket nu og da har

givet sig Udtryk i forskellige mere eller mindre ironiske og sarka

stiske Artikler i den københavnske Presse.

Samtlige Skribenter og Pressemænd omkring ved Midten af
forrige Aarhundrede har dog med en vis Undren omtalt den Hur

tighed, hvormed Handelspladsen Silkeborg skød i Vejret, efterat
Regeringsbeslutningen om Byens Oprettelse i 1845—46 var truffet,

og man drog som oftest Sammenhgning med det rivende Tempo, i
hvilket Nybyggerbyerne i de forenede Stater i Nordamerika op

stod. Ikke destomindre var det nøjere betragtet kim saa som saa

med Tempoet for Silkeborgs Vedkommende, og det var rimehgvis

først omkring ved Aar 1860, at der omsider var opstaaet saa megen
Bebyggelse, at denne rent udvortes betragtet har kunnet frem

bringe et virkelig bymæssigt Indtryk paa Iagttageren. Det var da



ogsaa først i Løbet af 1850'eme, at der for Handelspladsens Ved

kommende var blevet truffet saadaime og saamange almindelige re

gulerende Bestemmelser med Hensyn til dens administrative Styre,

dens Kirke- og Skolevæsen, Rets- og Politivæsen, Sundhedsvæsen

m. m, at der har kunnet tales om et nogenlunde ordnet Bysamfund.

Til Belysning saavel af det Indtryk, den nystiftede Handelsplads

og dens Tilflytterbefolkning gjorde paa fremmede i 1850—60'erne,

som angaaende Byens Anlæg, Udvikling og Byggemaade haves der

adskillige interessante Udtalelser i Datidens Presse og i den sam

tidige Memoireliteratur, der tillige giver morsomme og karakteri

stiske Bidrag til Kiindskab om Nybyggerbefolkningens sociale,

økonomiske og kulturelle Stade. I det følgende skal der derfor

meddeles en Del Citater og Uddrag af saadanne oplysende og til
Dels propaganderende Artikler, Uddrag, der fremsat i Tidsfølge

giver et godt Begreb om Byens Udvikling og Fremskridt.

De første ti Aar af Byens Tilværelse var meget trange for Ny

byggerne, især fordi den kgl. Kommission, der forestod Handels
pladsens Administration, ingen Penge raadede over, hvorfor det
var vanskeligt at opnaa Laan til Opførelse af Bygninger, at faa ind
rettet Skole, Klirke o. 1.; tillige six>redes der hos adskillige Myndig
heder ringe Sympati for og i nogle Tilfælde ligefrem Modvilje mod
det nye Byanlæg.

I en Serie Artikler i Carl Plougs »Fædrelandet« for 5., 6., 7.

og 9. Februar 1846 under Fællestitlen »Den nye Kjøbstad« drages

saaledes voldsomt til Felts mod at gøre Silkeborg til Købstad. Bla
det ønsker ikke flere hendøende Købstæder, men vil, at Livet skal
udfolde sig frit og uhindret, saaledes at der danner sig en Handels

plads, hvor de naturUge Forhold er til Stede. I dette Tilfælde var

Forfatteren af de paagældende Artikler af den Formening, at disse

Betingelser i fuldt saa høj Grad vilde have været til Stede ved Ans

som ved Silkeborg.

Den Indignation, der kom til Orde i de nævnte Artikler, var ud

sprunget af den Opfattelse, at det var Meningen snarest muligt at

Silkeborg Hovedgnard

gøre Silkeborg til Købstad. Der skulde imidlertid gaa over et halvt

Hundrede Aar, før dette skete, og i den Tid foregik der som be

kendt en Udvikling med Silkeborg, der fuldstændig slog Grunden

bort under alle Kritikerens Paastande, idet denne Udvikling viste,

at der netop ved Silkeborg var alle naturlige Betingelser for Op

rettelse af en Købstad.

I de første Aar foregik Udviklingen dog i et temmelig langsomt

Tempo, og Treaarskrigen bevirkede, at Befolkningstilvæksten var

forholdsvis ringe.

»Fædrelandet« synes iøvrigt at have fulgt den ny Handelsplads

med opmærksomme,, men just ikke venlige Blikke. I en Artikel i
Bladet for 17. August 1847 — altsaa godt halvandet Aar efter Op

rettelsen af Handelspladsen — fremkom en Korrespondent saaledes

med følgende Sjjørgsmaal og Svar: » Men er der da en Kjøb
stad? Det kan man egentlig ikke sige; der er rigtignok Noget, nem

lig 5 færdige Huse, 5 eUer 6 under Bygning, et Stykke brolagt
Gade saa lan^, som Amagertorv er bredt, og for Enden af samme

nogle Rudera af en Qvaderstens Bro over en Arm af Aaen, der er



stillet i Bero, fordi man har manglet Kalk, som man i Daugbjerg

ikke bryder sig om ....«

Korrespondentens Forsøg paa at latterliggøre den spirende By

fik dog ingen Indflydelse paa Udviklingen.

1 1850 var Indbyggerantallet saaledes vokset til 499, og trods det

forholdsvis beskedne Tal var Forholdene dog allerede i Løbet af de

faa Aar blevet saaledes, at de imponerede Justitiarius A. L. Drew

sen, Michael Drewsens Farbroder, i den Grad, at han i en Skildring

af Byen den 18. Juni 1850 kimde skrive følgende:^)

»Naar jeg seer denne By, kommer jeg altid til at tænke paa

Nordamerica, hvor nye Byer voxe op som Paddehatte midt i Ørke

nen; ja det hele Fabrikanlæg 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 quahter, 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 30 Huse (foruden

Udhuse), der alle ere grundmurede, og see solide ud; og der byg

ges rask nye. Byen har alt Hovedgade, som er en Deel af den nye

Chaussee, der gaar vestpaa, og nu er næsten færdig til Ikast; men

ogsaa en Tværgade, der allerede har flere Huse, og en Gade er ud

gravet gjennem Bakken ned til Aaen; den nye Tværgade fyldes
denne Tid op med paakjørt Gruus; i Byen bo allerede mange Slags

Haandværkere og andre Næringsdrivende, man ser deres Skilte og

udstillede Varer.«

Medens de faa Presseudtalelser fra 1840'erne om Silkeborg, saa

ledes som det fremgaar af det foregaaende, var temmelig ironiske
og ingenlunde holdt i nogen velvillig Tone, skete der en mærkbar
Forandring paa dette Omraade, efter at Midten af Aarhundi-edet
var passeret, og Grunden hertil har utvivlsomt alene været den, at

Vestergade i 1860"crnc

Offentligheden omsider var blevet klar over, at Nybyggerbyen ikke

vilde faa en blot og bar Døgnfluetilværelse, men at Kendsgernin

gerne tværtimod viste, at der i Jyllands Midte var opstaaet en By,

hvori Handel og Haandværk virkelig kunde trives, og hvis Grund

læggelse tilmed afhjalp et mangeaarigt føleligt Savn for Landbo

standen i adskillige Miles Omkreds. De hidtil kendte Bladudtalel

ser, som findes baade i Hovedstads- og i Provinspressen, tog derfor

nu Sigte paa at bringe udførlig og oplysende Besked om Byen og

dens naturskønne Omgivelser, dens hurtige Vækst, Næringskilder

og de Kulturgoder, som allerede forefandtes paa Pladsen eller i det

mindste var stillet i snarlig Udsigt.

En enkelt Artikel fra den københavnske Avis »Flyve-Posten«

for 17. December 1853, der atter angiver »Aalborg Avis« som Kilde,

skal i denne Forbindelse gengives:

»Det er interessant at see det Liv, hvormed vor By eller Han

delsplads i den korte Tid af sin Tilværelse er opblomstret. Først 10



Aar er det siden at Etablissementet begyndte; for 5 Aar siden talte

Stedet, foruden Fabrikbygningeme, kun 5 Huse og nu vel over det
Tidobbelte, thi den ene Bygning reiser sig efter den anden, og Ste

det tæller nu allerede en 1200 Indvaanere (Fabrikarbeideme ind.).

Ved Siden af Byggelysten røre ogsaa alle Erhvervsgrene sig. Alle

Arter af Haandværk søge her Beskjæftigelse og Byen tæller alt

9 Handlende, hvis Tal snart som alt Erhverv her vil øges, saasnart

Pladsen erholder Kjøbstadsret, hvorom man agter at andrage hos

Regjeringen og Rigsdagen, endskjønt det vistnok var bedre for Sil

keborg og for Landet i det Hele, om denne Sag kunde give Stødet

til en fuldstændig Omordning af de hidtilværende, al Virksomhed
hæmmende, næringsexclusive Kjøbstadsforhold. For Øjeblikket er
Handelserhverv og al andet Erhverv her en Bevillings- og Naade-

sag, og Kjøbmand kan ingen blive uden at være Eiendomsbesidder
og paavise en vis Formue. For andre Fornødenheders Tilveiebrin-
gelse virker ogsaa Bevillingsvæsenet hæmmende; saaledes mangler
her Apothek, og man maa forsyne sig i Them, 1 Mill herfra. Den
stedlige Bestyrelse er her endnu ogsaa kun daarUgt ordnet. Man
venter en Jurisdictionsforandring, hvorefter Silkeborg bliver Her-
redssæde. Et Vidne om, hvor stort Besøget og Confluxen alt er her
og ved forventede Communicationsreformer end mere vil bUve, er,
at Byen allerede tæller 2 Gjæstgiverier, og igaar reiste Gjæstgiver
Schou fra Sjælland en ny Bygning til samme Øiemed!«

Denne Artikel har forøvrigt særlig Interesse derved, at den,
med et lille Sideblik paa Silkeborg, giver Udtryk for de overordent
lig uheldige Tilstande, Erhvervslivet i Danmark efterhaanden var
bragt i paa Grund af de talrige hæmmende og snærende Baand,
som det herskende Bevillingsvæsen og Lavssystem dengang betød
for NæringsUvet, og hvorfra Frigørelsen først kom med Nærings
loven af 29. December 1857-).

Allerede tidligere paa Aaret 1853 havde C. St. A. Bille i tre ud
førlige og meget oplysende Artikler^) gjort Silkeborg og Omegn til

J. Clir. lluslrup C. Fibiger

Genstand for en saglig Behandling, og mod Slutningen af samme

Aar fremkom H. C. Andersens smukke, lyrisk-beaandede Rejse

skitse"^), en poetisk, livfuld og indtagende Skildring, der stedse vil

bevare sin Interesse som det første trykte Vidnesbyrd om det umid

delbare Indtryk, Byen og dens Omegn gjorde paa dette modtage

lige og følsomme Digtersind.

Hovedkilder til vort Kendskab til Silkeborg By og Borgerskab

for 80—90 Aar siden er C. Hostrups Erindringer®) og et Par Af

handlinger®) af Distriktslæge C. Fibiger. Selvom man maaske nok

engang imellem imder Læsningen af Fibigers Skrifter maa betænke,

at denne Forfatter som Læge og ifølge den stillede Opgaves sær

lige videnskabelige Plan har maattet anlægge sin egen Betragt-

ningsmaade og muligvis til Tider har oprullet nogle vel mørke Bil
leder af Forholdene, giver de to Afhandlinger dog en saadan Rig-



holdighed af Oplysninger om Silkeborg i 1850—60'erne, at de altid

vil bevare deres store Værdi som lokalhistoriske Kildeskrifter. De

to kgl. Resolutioner af 15. December 1845 og 7. Januar 1846, ved

hvilke Handelspladsen etableredes, og navnlig Forarbejderne og de

meget udførlige Betænkninger til disse Resolutioner er naturligvis

ogsaa i saa Henseende af stor og fundamental Betydning.

Angaaende Silkeborgs Beliggenhed var det ved de nævnte Re
solutioner særlig blevet bestemt, at der hertil skulde forbeholdes
et Areal paa ca. 250 Tdr. Lands Størrelse af Silkeborg Hovedgaards
Vestermark, nemlig det Areal, som mod Nord grænsede til Silke
borg Langsø, og Anlægets Udførelse blev nærmere bestemt paa
Grundlag af en af Ingeniørmajor SchlegeF) udarbejdet Plan. Samt
lige Drewsenske Fabrikanlæg og Beboelsesbygmnger kom til at ud
gøre Byens østligste og ældste Del. Da Byens Hovedgade, den nu

værende Vestergade, havde en saadan Retning, at den kom til at
udgøre en Del af det nyprojekterede Vejanlæg Aarhus—Ringkø
bing, fik Ingeniørkorpset Ordre til hurtigst muligt at udføre det
fornødne Jordarbejde paa den Del af Vejen, som førte gennem
Byen. I de nævnte kongelige Resolutioner fandtes endvidere udfør
lige Bestemmelser angaaende Betingelserne for Nybyggernes Ned
sættelse paa Pladsen, de Begunstigelser, der indrømmedes dem.
Jordernes Afbenyttelse, Bygmngemes Indretning m. m. At Byen
saaledes i sin Begyndelse er bleven til ved et Magtbud, har i fleie
Henseender præget dens Karakter og Udseende, ikke mindst i Ga-
deanlæget med dets lige regelmæssige Gader, der som oftest skæ
rer hverandre i rette Vinkler.

1 1856 var C. Hostrup blevet kaldet til Præst i Silkeborg, og han
har omtalt nogle af sine Minder og Indtryk fra den liHo By saa
ledes:®)

»Den saa endnu mærkelig ny ud; men den var ikke længeie
nær saa ufuldbaaren, som da jeg gjæstede den for seks Aar siden ),
thi da lignede den i Grunden slet ingen By, men kun den planløse

j j < < -I

Silkeborg scl fra Odden cn. 18vS5
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r,

Opstilling af de spredte Smaahuse, som et lille Barn foretager, naar

det piller dem op af sin Legetøjsæske. Nu var der vel allevegne fuld

af Tomter; men de to største Gader var dog saa sammenbyggede,

at man straks fandt Rede deri, og Hovedgaden fra Aarhus- til Her-

ning-Chausseen var helt brolagt Silkeborg var en pur

ung By i enhver Henseende. Under dens skinnende lyserøde Tage

boede der en lysegrøn Befolkning, næsten lutter unge Mennesker,
som havde haft nok af Æventyrmod til at nedsætte sig i denne

Sand- og Skovørken. Det største Antal var vel Jyder, men der var

ogsaa Indvandrede fra alle Danmarks Egne, og denne Befolkning,

som saaledes var mindre ensartet end i nogen anden dansk Køb

stad, havde det Fællespræg, som Ungdommen giver. Derfor her

skede der en Lighed mellem Beboerne, som ikke udmærker vore

ældre Købstæder, og en vis Fart i Udviklingen, saa vi straks, efter

at vi flyttede dertil, fik Gasbelysning i Gaderne mange Aar før Kø-



benhavn og ad privat Vej knyttet Telegrafforbindelse med Aarhus
og hele den øvrige Verden.«
C Fibigers Afhandlinger supplerer Hostrups Erindringer paa

udmærket Vis. Først gives der en bred Beskrivelse af Byen med
dens Anlæg, Huse, Gader, offentlige Bygninger, Ernæringsforhold
m m., og angaaende de primitive sanitære og hygiejniske Tilstande
skriver Fibiger blandt andet følgende:^-)

»Byens Fortouge er efterhaanden alle blevne brolagte med Fald
fra Bygningerne, som maa bave meget at betyde med Hensyn til
Svamp i Kælderlejbgbeden, hvoraf Byen er saa plaget. Af Gaderne
er kun to brolagte, de to Hovedgader, Sidegaderne ikke. Torvets
Brolægning forestaar i en nær Fremtid, Af brolagte Rendestene er
desuden en stor Mængde efterhaanden kommet tilsyne, saavidt det
1 d ig gøre for Faldets Skyld, og derved en stor Del Spildevand
oa UreiS^gbeder fra Gaarde, Møddinger og andre Samlingssteder
^  ̂ Afløb, saa at Snavset har fundet sin retteskaffet afvejen og fa^t ø .Plads^Rebrader er flJd . ^ renligere med tilstrækkebgt Af-
terboder °-byggede Svinestierne udenfor
løb, Garvenem da det har saa stor Modstand at be-Byen er ikke lykkedes en^ Forholdsregel lader sig
kæmpe fra Befolkning
næppe gennemføre uden ^ j . i uu j j
„  r T J * TTri^K^tæder. I Aaret 1867 er det lykkedes medeller for aUe Landets Købstseaci ^ ^ ,

1  ' rfo det saa længe bebudede Kloakanlægstore Bekostninger at bnnge det saa 5 „ , , ,
istand; det bestaar af en dyb og i Cement muret Rende, lukket
foroven med Planker, og som løber langs med Bygningerne paa den
sydbge Side af Vestergade, og bringer Vandet fra disse, hvorfra
tidbgere intet Afløb var, i to bgeledes murede Render tværs over
Gaden ned i Langsøen, som Nord for Byen« ,, ,

Silkeborg er blevet befolket ved Tilflytning, dels og for
Størstedelen fra næsten alle Danmarks Egne, og dels ogsaa fra
Tyskland, Der kan derfor ikke være Tale om nogen Legemsbeskaf-

Udsigl fra Odden mod UirLedommcrboligen oii. ISGO

fenhed eller Helbredstilstand, som kan siges at være ejendommelig

for en Befolkning, der er saa blandet, og der eksisterer saa at sige

ingen indfødt Silkeborgianer, som er over 16 Aar gammel. De ind

fødte er altsaa blot Ungdommen, og deres Antal er 602, nemlig 297

Drenge og 305 Piger (Folketælling 1860). Som Beboere af en Han

delsplads har Befolkningens Stræben navnligen en materiel Ret

ning, og de Fleste er kommet hertil for at svinge sig i Vejret ad

denne Vej. Dette er vistnok ogsaa lykkedes for en Del eller var i

det mindste stærkt paa Vej til at lykkes, paa Gnmd af den Rapidi

tet. hvormed Byen udviklede sig fra Aaret 1850, indtil Handelskri-

sen indtraadte. Denne Katastrofe maatte virke føleligt paa Byens

Handelsstand, fordi de fleste Købmænd var ankomne hertil uden

nogen synderlig Formue at begynde med, og derfor for Størstede

len arbejdede med fremmede Penge, ligesom ogsaa de færreste af

Byens Beboere selv ejer deres nybyggede BoUger, men har Priori

teter staaende deri, som de maa forrente. Sekundært virkede Han-



delskrisen paa Haandværkerstanden, da Bygningsforetagender og
Byggelysten standsede, hvorfor ogsaa en stor Del Haandværkere
efterhaanden atter forlod Byen. Der er endog en stor Sandsynlig
hed for, at Byen har haft langt flere Indbyggere i Aarene 1857 og
1858, end der har vist sig ved Folketællingerne 1855 og 1860. Imid-
lertid er der Grund til at tro. at Handelskrisen kun vil standse Sil
keborgs Udvikling for en Tid, da den har Opland tU alle Sider, og
snart staar overalt i Forbindelse med dette ved gode Communica-
tionsmidler. Oplandet er vel ikke frugtbart, men opdyrkes for hvert
Aar mere og mere, og det er meget stort, da der paa Markeds- og
Torvedagene endog ses Landmænd i Byen, som bor i 6 til 8 Miles
Afstand. Vekselvirkningen med Omegnen er Byens væsentligste
Opgave, og da Forholdene, uagtet den store Støtte, som Byen har
haft i Fabriken, i lang Tid har været trykkende, saa træffer man
allevegne, for at raade Bod herpaa, Liv, Travlhed og idel Virksom
hed, som maa anses for Byens egentlige Særkende. Forlystelses
sygen er derfor mindre end i andre Byer, og offentlige Steder ikke
meget besøgte, da det offentlige Liv overalt træder i Skygge for
Familielivet. Foruden Klubben findes flere Dansesaloner for Haand-
værkersvende og Tjenestefolk, saavelsom Dans om Søndagen om
Sommeren paa Naaege. Disse Steder er mere besøgte, og de simple
ste blandt dem ere tillige ofte Tumleplads for megen Svir og Sværm,
paa Grund af den store Mængde Haandværkersvende, som trække
igennem Byen for at søge Arbejde. Paa Markedsdage benyttes de
af Bønderne, som begynde at dnkke og danse allerede midt paa
Dagen; dog er Livet paa Værtshuse langtfra saa almindelig Ved
tægt som i mange Byer, og Tilbøjeligheden til Brændevinsdrik kan
ingenlunde siges at være stor for Byens Vedkommende. Fabrik-
arbejderne holdes bestandig i Aande ved Fabriken, og andre Folk
af Arbejdsklassen kunne heller ikke faa Tid til stor Lystighed. Man
ser næsten aldrig et beruset Menneske paa Gaden, undtagen det
er Bønder, som ere kommen til Byen for at more sig.«
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En ikke mindre indgaaende Skildring af de socialøkonomiske

Tilstande i Silkeborg i Perioden 1861—^1865 har Fibiger givet paa

følgende drastiske Vis:^^)

»Bevægeligheden blandt Befolkningen i Silkeborg er temmelig

stor, og foruden at der i Gennemsnit fødes 42 om Aaret flere end

der døer, sker dens Tilvækst fornemligen ved Tilflytninger andet

steds fra, som for det meste ikke ere af den heldigste Beskaffen

hed. De fleste Folk, som flytte til Byen, er simple Personer, som

ikke kunne komme ud af det andre Steder, og som derfor viUe søge

deres Lykke i Nybyggerkolonien. Hvad der især lokker dem er

Fabriken, saavel den store Papirfabrik som en mindre Kradsuld-

fabrik, der er anlagt af en Købmand, da disse to Stiftelser er i Stand

til at beskæftige en stor Mængde Mennesker, og Daglønnen er tem

melig god. Men ved saadanne Industrianlæg kan man kun bruge flit

tige og dygtige Folk, og efterhaanden som de forfalde til Doven

skab og Ligegyldighed, jages de bort igen, og blive nu i Byen for

at ernære sig af tilfældigt Arbejde. Hermed gaar det ene Aar efter

det andet, og til Slutningen har man opholdt sig saa længe i Byen,

indtil man er forsørgelsesberettiget af Kommunen. Undertiden har

man giftet sig, og er Skæbnen fuldstændig kontrair, saa løber man

sin Vej igen og lader Konen med 4—5 Børn ligge paa Fattigvæse

net. Paa denne Maade skabes efterhaanden et stort Proletariat, og

Fattigskatten, som stiger hvert Aar og for 10 Aar siden kun var

1 Mark og 8 Skilling for hvert Individ, beløber sig for Tiden til 2000

Rdl., eller 1 Rd. for hvert Individ af Byens Beboere. Den offentlige
og private Godgørenhed er meget stor, men enhver kender de Van
skeligheder, som er forbundet med at fordele denne fornuftigt og
træffe den sande Trængende. Imidlertid understøttes saavel den

sande Trængende som den mindre Værdige, navnlig for Børnenes

Skyld, og det er en Selvfølge, at den Kontrol, som kan føres med,
hvorvidt Bidragene anvendes fornuftigt, som oftest er mangelfuld.
Dovenskab, Lediggang og Ligegyldighed for den Dag i Morgen har

19



i de senere Aar i en betænkelig Grad grebet om sig blandt Byens
arbejdende Klasse, og tilbudt Arbejde bliver ofte forsmaaet. Man
den kan ugenert drikke op hver Skilling, han tjener, medens Ko
nen gør sig tilgode med Kaffe, Kager og et for deres Stilling tem
melig luxuriøst Maaltid; thi har man ikke mere, saa kan man lægge
sig paa Fattigvæsenet, man har Loven for sig, eller ty til den pri
vate Godgørenhed. Til Børnene bliver der imidlertid intet tilovers.
Byen vrimler af smaa Værtshusholdere, og i disses Skænkestuer
ser man Arbejdsfolk og den lave Haandværkerstand drikke Snapse
og baiersk 01 baade om Dagen og om Aftenen«

.»Endnu maa jeg omtale en Begivenhed, som ved de
Eysteker og den Konfusion i alle Forhold, som
staar i n.r Causalforhindelse med Sygehgheden og Mortahte en ,
Jylland Det er den tyske Occupation l 1864 -). Den Spænding,
Uro og Bekymring, som greb Befolkningen, efterat Dannevirke
var forladt, endte med, at Silkeborg og Omegn den 24de April blev
oversvømmet af 8000 Preussere. Kun noget Kavalleri kunde bi-
vouakere, thi Vejret var ikke dertil, og de Øvrige blev indkvar
terede eller rettere stuvede i Husene som Sild i Tønder. Møblerne
blev flyttet ud af Værelserne, Gulvene bedækket med Halm en halv
Alen højt, og herpaa blev Preusserne placerede tæt sammen ved
Siden af hinanden. Flere Butikker, navnlig hos Kolonialhandleme,
blev udplyndrede om Natten, og dette var Skyld i, at de senere var
slettere forsynet med Varer, end de plejede, fordi de ikke turde an
skaffe sig nye. Denne Tingenes Tilstand var uholdbar og varede
heller ikke længe. Imidlertid vedblev Gennemmarscher og Ind
kvarteringer saa jævnlig hele Sommeren, og et Tyfuslazareth blev
anlagt paa Vestergade i den mest befærdede Del af Byen. Om
Efteraaret begyndte det egentlige moralske Tryk, som det kaldtes,

det vil sige, at Silkeborg i Oktober og November Maaned havde
en Indkvartering af 1000 Mand, eller en Trediedel flere Beboere i
de samme Bygninger. Konsekvenserne heraf er lette at indse. Da

n

Silkeborg Papirfabrik cu. ISbO

Familierne naturligvis ikke havde saa mange Sengesteder, ble ve

Sengeklæder og Senge rekvirerede og med Magt inddrevne fra

Landsbyerne i Omegnen, og de ankom hertil paa Vogne, ophobede

imellem hinanden, smudsige, støvede af Ælde og undertiden fyldte

med Utøj og Smittestof. Preussere, Østrigere, de Indfødte og Sen

geklæderne fra Landet maatte rystes sammen saa godt, som man

formaaede, og det lykkedes at skaffe Plads, endskønt der ikke var

Hjerterum. Middeltemperatui'en var i Oktober næsten to Grader

koldere, end den i Gennemsnit plejer at være, og Følgen heraf blev,

at Folies Forraad af Brændsel for hele Vinteren omtrent blev op

brugt i disse to Maaneder, thi hvor der ikke var Kakkelovne tilstede

i Fox-vejen, maatte disse anskaffes og opstilles. At det ikke gik bedre
med det muligt tilstedeværende Forraad af Erstatningsmidler er en

Selvfølge, og Krigsskadeerstatningen, som skulde raade Bod her
paa, indtraf først over et Aar senere, og udgjorde næppe en Fjerde-



del af, hvad Indkvarteringen havde kostet Befolkningen. Under

saadanne Forhold kan det ikke imdgaaes, at det staar sig slet baade

med Sygehghed og Dødehghed, og det er næsten ubegribeligt, hvor

ledes det er gaaet med Børnenes Tilsyn og Pleje; thi naar Moderen

i et af Indkvartering tæt tilpakket Hus tilUge skal lave Mad til og
opvarte Tyskerne, kan hun ikke faa megen Tid tilovers til Børnene,

hvortil endnu kommer, at Skræk, Uro og idelig Alarmering har en
skadelig Indflydelse paa Diegivningen. Efterveerne af 1864 maatte
derfor vare langt ind i 1865, og først i 1866 var de ganske for
svundne ....«^®)

Ovenpaa Fibigers indgaaende, men unægteligt noget dystert
prægede Skildringer af Silkeborg By og dens Parvenubefolkning
o.r,1.ring Aar 1860 virker det ligefrem velgørende at gøre sig be
kendt med det sympatiske Indtryk af Provinsidyl og Smaaborger-
lighed, som en tilrejsende Turist eller Korrespondent er bleven
opfyldt af i 1861:^^)

»Efter en Tidlang at være ført igennem Skovene, der tager

sig mægtige ud i dette bakkede Landskab og stedse bliver tættere
og tættere, bugter Vejen sig slangeformet igennem Kløfterne ned
ad den bratte Skraaning til Broen, der fører over Remstrup Aa, en
Del af Gudenaa, og nu udbreder den unge By sig for vort Blik, med
sine skinnende nye røde Tage, som ved et Trylleri fremkaldt i Sko
vens Skød.« »Endnu for 15 Aar tilbage fandtes her i vid

Omkreds ikkun Herregaarden Silkeborg, med sin bekendte gamle

maleriske Vandmølle, der senere er ombygget. Nu tæller Byen alle

rede paa sit Torv og i sine syv Gader over 130 grundmurede Gaarde

og Huse, hvoriblandt Raadhuset med Taam og Spir, flere Jernstø
berier, Apotheker, Præstegaarden, Gasværket og 3 Gæstgivergaarde.

Den elektriske Telegraf har en Station her og ved Aftenstid for

kynder Posthornet Diligencens Ankomst og Afgang baade fra Øst og
Vest ad den nye Hovedlandevej fra Aarhus til Ringkøbing og om
vendt. Mange Rejsende tager hertil, ofte saa mange paa en Gang, at
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de næppe kan herberges. Vesterboerne i deres gammeldags Karos
ser, Kimstnere og Studenter med Randsel paa Ryggen, Embedsmænd
og Familier fra Østkysten og Øerne, indenlandske og fremmede
Turister strømmer hertil i Sommermaanedeme som til et Badested.
Byens Folkemængde er allerede overgaaet Lemvigs og har naaet
Skanderborgs. Denne Befolkning bestaar næsten udelukkende af
unge livsglade Mennesker og Folk i deres bedste Alder, fra alle
Landets Egne. Man ser kun meget faa gamle Folk eller unge Piger,
men derimod en overvejende Del smaa haabefulde Børn, der er
vokset op tilhgemed Byen, hvilket Forhold bidrager meget til at
give Stedet en ejendommehg Karakter.« ....

I de meddelte Udsnit af Fibigers Skildring forekommer der en

kelte spredte Oplysninger om de :^rsomme og ret plebejeragtige
Forlystelser og Adspredelser, som Silkeborgs bredere Befolknings
lag maatte tage til Takke med i hine noget fjerne Tider, Fornøjelser,
som nydt uden Maadehold var egnede til at sætte uheldige Spor i
Folkesundheden her paa Pladsen og derfor paakaldte Distrikts

lægens Opmærksomhed. Det har sikkert i Silkeborgs første Dage i
høj Grad skortet paa saadanne Fornøjelser og aandehge Nydelser,
som har kunnet tilfredsstille Befolkningens mere intellektuelle Del,
der forøvrigt var meget faatallig og nærmest har indskrænket sig

til Embedsmændenes, Lægernes og den Drewsenske Families ICreds.
Der var endnu ikke i Silkeborg opstaaet noget Foreningsliv af Be
tydning, og Teatertrupper og Kunstnere er i 1850—60'eme antagelig
næsten altid gaaet udenom den hlle og vanskehgt tilgængehge
Flække. Et kulturelt og selskabeligt Centrum for By og Egn har
Fabrikejer Michael Drewsens gæstfri Hjem i ikke ringe Grad væ-
ret^^), navnhg i Aarene 1845—1860 og særlig paa Grund af Drew
sens talrige Forbindelser med prominente Personligheder og Skøn-
aander i Hovedstaden, Forbindelser, der bevirkede, at den store
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Villa i Slotshaven hele Sommersæsonen igennem som Regel har væ

ret befolket med talrige Gæster, hvis Hovedadspredelse naturligvis

i første Linie har været Ture tilfods, til Vogns og med Baad i den

storslaaede Skov- og Hedeegn med de talrige Vandløb og Indsøer.

Turistbevægelsen var dengang i sin første spæde Begyndelse, og

Udflugterne var i Mangel af samtlige moderne Trafikmidler ulige
vanskeligere at foretage end nuomstunder.

Det er med Henblik paa Adspredelser i Silkeborgs første Aar

ganske betegnende, naar man i H. C. Andersens Breve fra Silke
borg fra 1853 kan læse om, at han har besøgt en Cirkus i Selskab

med Familien Drewsen. Dette har sikkert ogsaa paa Forlystelses-

omraadet betegnet Højdepunktet af, hvad Handelspladsen Silkeborg

har kunnet byde paa i de Aar.

Fornøjelige Episoder i Byens og Egnens ydre Liv har de tre

Besøg været, som Kong Frederik den Syvende aflagde her i 1850—

60'erne.^'^) For den noget afsidesliggende, isolerede lille Flække
var disse Kongebesøg Begivenheder af Rang, samtidig med at de

satte Kulør paa den graa og ensformige Hverdag. Man levede den
gang i en hyggelig og loyal Tidsalder, karrig paa Forlystelser og

Adspredelser og endnu i høj Grad præget af Enevældens lands

faderlige Regimente, dette sidste desmere jo fjernere man var fra

Hovedstaden. Den Opfattelse af Skandale, som Kongens Ægteskab
med Grevinde Danner havde skabt i vide Kredse i Landet, har

næppe vundet Indpas blandt de jævne, tildels ludfattige Nybyggere,

som Silkeborgs Befolkning paa den Tid bestod af. Man har i den
lille provinsielle Ravnekrog modtaget den joviale, folkekære Konge

og hans Gemalinde, en Kvinde af Folkets Midte, med uskrømtet

Begejstring, og Kongen paa sin Side har glædet sig over den hjerte
lige Hyldest, der fra alle Sider er strømmet ham i Møde, og som

Ui'cwsi.-li> \ illii. Kflcr Ti'jjiiin« iil l.udvi-,' Ipscii IWkS

gav ham tydelige Beviser paa den store Popularitet, han nød i Fol

kets brede Lag.

Skønt disse Kongebesøg i og for sig kan synes forholdsvis betyd

ningsløse og neppe udførlig Omtale værd, skal en saadan dog gives
hovedsagelig paa Grundlag af samtidige Presseudtalelser suppleret

med forhaandenværende Memoirer og Arkivoplysninger. De kon

geliges Ophold var, om just ikke Ivlilepæle i Byens Historie, saa dog
Begivenheder, der optog Sindene stærkt og det baade før, imder og

efter Besøgene. Disse strakte sig gerne over adskillige Dage med

et fastlagt Program fra Morgen til Aften. Alt forløb i gammeldags

Hygge, Hjertelighed og Fornøjelighed, og om det noget forcerede
Tempo, i hvilket slige Besøg nuomstunder foregaar, var der den
gang aldeles ikke Tale. Skal Silkeborgs Lokalhistorie skrives med
nogenlimde Udførlighed, maa man opholde sig noget ved Frederik
den Syvendes Rejser hertil.












































































































































































































































































































