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Dette lille Skrift er fremkommet derved, at det Konge
lige medicinske Selskab i Kjobenhavn i Foraaret 1858 ud
satte en Priisbelønning for den bedste medicinsk-topogra- 
phiske Beskrivelse af en selvvalgt Deel af Danmark. Jeg 
concurrerede, og skjondt jeg ikke vandt Prisen, modtog jeg 
dog en Opfordring fra Selskabet til at omarbeide, forkorte 
og udgive min Afhandling efter en bestemt given Plan. 
Dette er nu skeet, og jeg haaber, at jeg derved er kommen 
Maalet nærmere. Ved Behandlingen af denne Opgave er 
jeg vel gaaet ud fra, at det nosographiske i et saadant 
Skrift maa have Overvægten over det topographiske, men 
paa den anden Side er der faa topographisk - statistiske 
Details, som ikke have hygieinisk Interesse, ligesaalidt 
som det kan undgaaes at omtale meget, der ikke direkte 
har ætiologisk Betydning, hvis Bogen ikke skal ophøre at 
være en Topographie. Den rette Begrændsning af disse 
Forhold har det derfor paa mange Steder været vanskeligt 
at træffe. Af Forarbeider har jeg kun kunnet benytte 
Landhuusholdningsselskabets Skrifter, som dog næsten ere 
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tyve Aar gamle, nemlig J. C. Schythe's Beskrivelse af 
Skanderborg Amt, og St. St. Blicher’s Beskrivelse af 
Viborg Amt. Desuden har jeg havt stor Nytte af Sundhcds- 
collegiets Aarsberetninger og Distriktslæge Ryge’s Proto
koller. Forresten har jeg kun havt mine egne Erfaringer 
at holde mig til, og de Optegnelser og Iagttagelser, som 
jeg har været istand til at indsamle paa mere end 1000 
Praxisreiser.

F.



ørste Afdeling.

(Topogi’aphisk-statistisk.)



Det Territorium, som vi have valgt til Gjenstand for vore Under
søgelser, ligger omtrent i Midten af Nørrejylland, lidt nærmere ved 
Østkysten end ved Vestkysten, og omfatter Handelspladsen Silke
borg med de omkringliggende Sogne i en Udstrækning af to Miil 
til alle Sider. For Overblikkets Skyld deles det beqvemmest i tre 
Afdelinger, nemlig Handelspladsen Silkeborg, som er den yngste 
By i Danmark, og. ligesom en Nybyggerkolonie i Nordamerika, 
har reist sig i Jyllands Midte i Løbet af halvandet Decennium, den 
nordvestlige Deel af Skanderborg Amt, som er en Fremrykning af 
den jydske Høideryg imod Øst, og frembyder geognostiske Forhold, 
som ere høist mærkelige og særegne i Danmarks Geographie, og 
endelig det sydligste Herred af Viborg Amt, som vel er mere 
eensartet med det øvrige Danmark, men dog er temmelig høit- 
liggende og danner en Deel af Høideryggens østlige Skraaning. 
Vor hele Landstrækning omfatter saaledes omtrent 12 Qvadratmile.

Handelspladsen Silkeborg ligger ved den sydlige Bred 
af Silkeborg Langsø, og der, hvor Gudenaaen, som her kaldes 
Ilemstrup-Aa, har sit Udløb i Langsøen, 5 Vs Miil fra Aarhus, 
111/« Miil fra Ringkjøbing, 4‘A Miil fra Skanderborg, 6 Miil fra 
Horsens, 51/« Miil fra Viborg og 71/« Miil fra Randers. Talt paa 
Meridianen, ligger Byen 56 Grader og 11 Minuter Nord for Æqvator, 
og 3 Grader, 1 Minut vestlig for Kjobenhavn. Handelspladsen com- 
municerer med sit Opland ved 4 Hovedrouter, nemlig mod Øst og 
Vest ved Hjælp af Chausseen fra Aarhus til Ringkjøbing, som pas • 
serer Silkeborg Hovedgade, mod Nord med Hids Herred ved en 
Chaussée, som paa en Dæmning er ført over Langsøen og fuldendt 
lige til Viborg, og mod Syd med Them Sogn, hvorigjennem Chaus
seen gaaer over Salten og Brædstrup til Horsens. Den har desuden 
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to Vandveie for Pramme, nemlig Gudenaaens nedre Løb, som er 
senbart lige til Randers, og Remstrup Aa, hvorfra Pramme kunne 
gaae igjennem Soerne til Rye Molle. Paa den sidste Route er i 
1861 en Dampbaad sat i Bevægelse til Lystsejlads. Mod Nord 
ligger Byen aaben mod Hids Herred, men er paa de tre andre 
Sider omgiven af Skove. Himmelbjerget sees fra Byen i l1/? Miils 
Afstand mod Sydost. 1 Aaret 1844 anlagde Brodrene Drewsen 
en Papirfabrik ved Silkeborg Hovedgaard, og det var Aaret 
efter, at Handelspladsen allerede begyndte at reise sig. Por Tiden 
bestaaer den af 130 Huse og Gaarde; 1855 havde den 1204 Ind
byggere og ved sidste Folketælling 1775. Foruden Fabrikeierens 
og hans Sons smukke Boliger og de vidtløftige Fabrikbygninger 
paa den østlige Side af Aaens Udmunding i Langsøen, hører til 
de betydeligste Bygninger i Silkeborg Hovedgaarden eller 
Slottet, som ligger paa den vestlige Side af Aaen og er det 
oprindelige Silkeborg, opfort 1780. Den bestaaer af en grund
muret Bygning paa een Etage med to Sidelinie, hvoraf den østlige 
er indrettet som Kapel til Gudstjenesten, og den vestlige bruges 
til Postexpedition og Telegraphbureau. Udhusene eller Længerne 
ere indrettede til Boliger for Fabrikarbeidere. Paa Torvet ligger 
T hin g hus el eller Raadhuset, som er opfort i gothisk Stiil, 
ved Langsøen Gasværket, i den sydlige Ende af Byen S k o 1 e n , 
og i den vestlige Ap o l h e ke t, Birkedommerens Bolig og Præste- 
gaarden. Udenfor Byen maa endnu bemærkes Sygehuset, den 
smukt beliggende Skovriderbolig M arien lund, Skovfogedhusene 
Lysbro og Naaege, og den interessante Torve fabrik, som 
M. Drewsen 1858 har anlagt efter fransk Monster paa Veilbo 
Mose, J/4 Miil Syd for Byen. I de Maaneder af Foraaret og 
Sommeren , som denne Fabrik er i Virksomhed , leverer den omtrent 
35,000 Torv om Dagen og beskjæfliger 15 Arbeidere og 16 Børn. 
De Silkeborg tilliggende Jorde, som ere Levninger af det tidligere 
til den gamle Silkeborg Hovedgaard henhørende Areal, tilhøre for
størstedelen Byens Beboere, og ere næsten overall skarpsandede, 
kun med nogle enkelte Pletter af bedre Beskaffenhed, dog med 
Sand i Underlaget. Ofte er det fine, hvide Sand ved et brunt 
eller sort, organisk Stof forbundet til en lost sammenhængende 
Masse, der ved at komme i Berøring med Luften, laber sin mørke 
Farve og henfalder til et skarpt Sand, næsten ligesaa fint som 
Aske. Ogsaa Sand-Ahlen findes paa mange Steder', og det saa 
nær ved Overfladen, at den bliver til Hinder for Agerdyrkningen.
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Imidlertid forbedres disse Jorder nu mere og mere ved Leer, Mergel 
og Gjødning, og i Somre, som ikke ere for tørre, give de et 
meget godt Udbytte. Flere af Byens Beboere ere desuden i Besid
delse af ikke ubetydelige Tørvemoser, hvorimod Engjord er sjeld- 
nere. Et Onde, som Egnen lider af, og som ofte gjør Skade 
paa Agerdyrkningen, er Flyvesand, og navnligen findes i den 
østlige Deel af Sognet, tæl ved Gudenaaens høire Bred en Sand
flugt paa omtrent 145 Tønder Land, hvis fine, nøgne Sand, idet- 
mindste tidligere ? ved Vindstrømninger er blevet ført langt ud 
over de tilgrændsende Egne, men som nu forstørstedelen er 
blevet bekjæmpet ved Saaning og Beplantning med Naaletræer. 
Forresten vil Beskaffenheden af den Jordbund, hvorpaa Silkeborg 
er bygget, senere blive omtalt.

Umiddelbart imod Øst fører Chausseen os igjennem Lin aa 
Sogn, som er Annex til Silkeborg Sogn og begrændset af dette, 
Alling, Tulstrup, Laasby og Dallerup Sogne, den sydlige Deel af 
Tvilum Sogn og Hids Herred. Det har et Areal af 9000 Tønder 
Land og er temmelig bakket og bølgeformigt; i dets sydlige Deel 
ved Juni-Sø ligger 357 Tønder Land Fredskov, som kaldes 
Stor-Skovcn eller Lav en-Skov. I Sognels nordlige Deel, 
hvorigjennem Lin-Aaen løber, der kommer fra Bjarup Mose 
og falder i Gudenaa, ligge SkjeHerup og S k j c 11 e r u p-N y g a a r d 
med en Skole; ved llescnb ro-Kro fører Landeveien fra Skander
borg til Viborg over Gudenaa til Hids-Herred paa en smuk , for- 
nyligen opført Bro, som er saa hvælvet, al Pramme med Lethed 
kunne gaac under den; i Midten af Sognet ved Chausseen og 
nærmest ved Silkeborg ligger Haarup, l‘/i Miil fra Silkeborg 
Linaa med Kirke, Skole, Kro og el Fallighuus, og længst mod 
Øst den smukke Landsby Mollerup med gode Jorde og en vel
havende Befolkning. I Sognets sydlige Deel og ligeoverfor Himmel
bjerget ligger den smukt beliggende Gaard Lave n-Hong aar d , 
tæt ved den lille By Laven, og mellem Stor-Skoven og Norder- 
skoven den golde Hedestrækning, som kaldes S e i s - II c d c , hvor
paa nogle enkelle Huse, S e i s - II u s c n e, S v e i b æ k - Fæ rg c s l c d 
med Overfart til Them Sogn, og K j æ r s M ø 11 c , ligeoverfor Himmel
bjerget. Sognets Overflade er af meget afvexlende Beskaffenhed, 
men Sandet er dog den overvejende Bestanddeel, især i den vest
lige Deel af Sognet. Jordene ved Mollerup ere forstørstedelen, 
nemlig mod Syd, Vest og Øst, gode og muldede med Leer-Underlag, 
mod Nord ere de derimod sandede. Linaa har mod Nord og Vesi 
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skarpsandede Jorde med Underlag af Leer, skjøndt ikke meget 
frugtbare. Laven har for det meste lette, til en ukjendt Dybde 
sandede Jorde, dog er en Deel af dem imod Øst noget bedre, 
nemlig lerede med underliggende Leer. Haarup har næsten blot 
skarpsandede Jorde paa en ringe Deel nær, tæt Syd for Byen, 
som er mere muldet, men dog med Underlag af Sand. Ogsaa 
Skjellerup og Skjellerup-Nygaard have for det meste sandede Jorde, 
med Sand-Underlag, men en ringe Deel af Byens Jorde og af 
Marken Sydost for Nygaard er bedre, nemlig muldet med under
liggende Leer. Sognets Jorde lide i Almindelighed ikke af skade
ligt Vand, da de forstørstedelen ere lose og sandede. Kun paa 
de bedre Jordstrøg findes enkelte side Steder af ringe Udstræk
ning, men de ere gjerne vel udgroflcde og tagne under Dyrkning.

Syd for Juul-Sø og skilt ved denne fra Linaa Sogn, ligger 
det navnkundige Rye Sogn, som ogsaa mod Øst og Syd for en 
Deel er begrændsel af Soer, nemlig Birk-Sø, Rye-Møllesø, 
Gud ensø, M o s - S 0 og Salten-Langsø. Grændsen imod Vest 
eller Skjellel imellem Them- og Rye - Sogne gaaer fra Sveibæk 
over Skj elsted og Skj el dalshuse. Arealet er 8,340 Tdr. 
Land, hvoraf omtrent 2000 Tdr. Land er Fredskov, som kaldes 
Rye - Nørreskov, Sønderskov og Mølleskov. Terrainet er høit- 
liggende og kan gjerne kaldes bjergrigt; omtrent i Midten af Sognet 
ligger Rye med Kirke, Præstegaard, Skole og Kro; den skal i 
Middelalderen have været Kjobstad og ligger i Nærheden af flere 
ikke ubetydelige Høidepunkter, saasom Knasbjerg, Koppehøi 
og Galgebakken; men de bekjendteste Højdepunkter i Sognet 
ere dog H i m m elbjerget i den nordlige Deel ved Juul-Sø , som 
er det størsle Bjerg i Danmark, 550 Fod høit, og det nærliggende 
Knolden, som er 532 Fod over Ravet. Imod Søen og paa Øst
siden falder Himmelbjerget temmelig steilt af, og det er ikke let 
at bestige fra disse Sider, men mod Syd og Vest er dels Skraaning 
saa svag og gradeviis aflagende, al man ikke lel skulde falde paa, 
at Vcien fører til Landets høiesle Punkter, da man baade kan 
ride og kjøre derop. Fra Rye til Himmelbjerget gaaer Veien, som 
tilfods kan tilbagelægges i en halv Time, igjennem en Deel af 
Nørreskoven, men Ryggen af Bjerget ligetil Toppen er forstørste
delen bevoxel med Lyng. Fra Toppen af Bjerget, hvor man har 
Knolden, Juul-Sø og den smukke lille Halvø Ringholm under 
sig, frembyd er sig, i klart Veir og under en heldig Belysning, del 
berømte og præglige Panorama, som navnligen forherliges ved de 
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mange Indsøer, Øer, Vandløb, Toppe af Skove, Holdepunkter 
og Lyngsletter, der strække sig fra Himmelbjerget lige ned til 
Silkeborg, hvis røde Tage kunne skimtes paa Horizonten. Et 
andet fremragende Punkt i Sognet er Aasen, som ikke maa 
forvexles med en smuk Udsigt ved Juul-Sø, der har samme Navn. 
Den for sin maleriske Beliggenhed bekjendle Rye Mølle, ligger 
i den nordostlige Spids af Sognet ved Forbindelsen mellem Rye 
Møllesø og Birk-Sø, hvor der er anlagt el betydeligt Aalefiskeri. 
I Sognets sydlige Deel ligger Byen Emborg. Jordene ere i det 
Hele taget sandede, forstørstedelen endog skarpsandede, men 
dog af temmelig forskjellig og afvexlcnde Godhed. Medens saa- 
ledes Byens nærmeste Omegn har en god, noget sandblandet, 
muldet Jord, skikket til al Slags Sæd, og paa liere Steder med 
Leer-Underlag, er det meste af den ryddede og bebyggede 
Skovjord sandet til en betydelig Dybde, og Jordene omkring 
Emborg ere endog saa skarpsandede, at de kun paa ganske 
enkelte Pletter ere skikkede til Bygsæd. Stillestaaende og skadeligt 
Vand træffer man ikke, da de enkelte side Piciter, som fandtes, 
næsten alle ere pløjede efter Udgrøftning, paa dem nær, der endnu 
benyttes til Tørveskær.

Over en tung, gold og øde Sandslette fører Veien os fra Rye 
over Rye-Bro mellem Sønder-Aa og Salten Langsø til det sydligere 
beliggende S ø n d e r - V i s s i n g Sogn, som mod Østen er adskilt 
fra Annexsogncl, V o r I ad c g aar d , ved en Deel af Gudenaa, 
kaldet Vorvads-Aaen, mod Syd er begrændset af Tønning og Græd- 
slrup Sogne, mod Vest af Vinding, og mod Nord skilt fra Them 
og Rye-Sogne ved Saltcn Langsø. Det har et ujevnt øg bølge- 
formigt Areal paa 6,976 Tdr. Land, hvoraf 823 Tdr. Land er Fred
skov, nemlig den venlige Addit-Skov og nogle Skovpartier i 
Sognets sydlige Deel. Landsbyen S øn d c r-V i s s i n g har en 
Kirke, Præstegaard og Skole, og A d d i t med Hjælpeskole ligger 
ved Skoven af samme Navn. Jordbundens overveiende Beslanddcel 
er Sand, men Jordene ere dog paa flere Steder ret gode. Saa- 
ledes have Byerne Sondcr-Vissing og Addit gode Jorde af sand
blandet Jord, skikket til al Slags Sæd, med Sand - Underlag og 
nogle Steder med Sand-Ahl i en Dybde af l1/? Qvarteer, men 
ogsaa pletviis med underliggende Leer. Jordene til Gammel og Ny- 
Vissingkloster ere derimod for det Meste skarpsandede, især til 
de førstnævnte, og kun i enkelte Strøg mere muldede, dog stedse 
med Sand i Underlaget. Hele Sognet er næsten aldeles frit for 
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at lide af skadeligt Vand; thi enkelte side Smaaplelter ere for 
intet at regne.

Umiddelbart Vest for Sonder-Vissing Sogn, og indeklemt 
mellem dette og Bryrup, ligger det lille Vinding Sogn, be- 
grændset mod Syd af Grædstrup Sogn og mod Nord adskilt fra 
Them Sogn ved Nørre-Aa, som falder i Salten Langsø. Over 
Sallen Bro kommer man ind i Them Sogn. Arealet er 3,233 Tdr. 
Land, hvoraf 190 Tdr. Land Fredskov, kaldet Over-og Ned er- 
skov, og er temmelig høilliggende. Landsbyen Vinding har 
en Præstegaard, Kirke og »Skole, desuden ligge i Sognet liere 
betydelige og større Gaarde. Jordene ere temmelig 'gode, muldede, 
men ofte kolde, lerede og med Leer-Underlag. 1 de til Dyrkning 
optagne Skovjorde kan man paa mange Steder Onde sort Muld 
indtil en Alens Dybde. Hist og her forekommer Sand-Ahl, men 
stedse i Dybden.

Bryrup Sogn ligger Vest for Vinding Sogn, og er omgivet 
af dette mod Øst, Vrads Sogn mod Vest, Grædstrup og Nørre- 
Snede mod Syd og Them mod Norden, hvorfra det er adskilt 
ved Nørre-Aa. Arealet, som er temmelig højtliggende, udgjør 
3,959 Tdr. Land , hvoraf en Deel er Skov. V c 11 i n g s k o v c n , som 
den kaldes, er beliggende i Sognets nordlige Deel ved en lille 
Indsø. Bryrup Kirke ligger omtrent midt i Sognet og i Nær
heden deraf Skolen ; K a t h r i n e d a 1 s M ø 11 e ved Nørre-Aa, Vand
møllerne K r u d - og Kjempes-Nolle ved den østlige Grændse. 
Ve 11 in g er den betydeligste By, dernæst Love og Seiet. — 
Jordene ere for del meste højtliggende og meget bakkede. Jordene 
ved Velling ere for en Deel muldlerede med underliggende Leer, 
men i del Hele rel gode Bygjorde. Jordene ved Løve, som 
indlage den sydlige Deel af Sognet, ere derimod skarpsandede, 
hyppigt med Sand-Ahl i Underlagel ikke langt fra Overfladen, men 
denne forekommer ogsaa i den nordlige Deel af Sognet, skjøndl 
kun pletviis og i større Dybde. Jordene lide hverken her eller i 
Vinding Sogn af skadeligt, stagnerende Vand, da det meget 
bakkede Terrain saagodlsom overalt skaffer Vandet tilstrækkeligt 
Afløb, hvortil ogsaa det sandede Jordsmon i en stor Deel af Sognet 
bidrager meget.

Det langt større Vrads Sogn ligger Vest for Bryrup, og be- 
grændses af dette, en Deel af Bording, Them, Norre-Snede og 
Eistrup Sogne, samt Ringkjøbing Amt. Det har et Areal af 12,281 
Tdr. Land, hvoraf 131 Tdr. Land er en Plantage af Gran, Fyr, 
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Lærk og Birk, som kaldes Snabegaards Plantage, og er 
udplantet fra den større Palsgaards - Plantage, som ligger ved 
Hampen-Sø i Nørre-Snede Sogn. Sognets nordlige Side begrændses 
af Nørre-Aa og flere smaa Indsoer lindes i Sognet; Byen Vrads 
har en Kirke og en Skole , B r e d I u n d og S t o r e H ø 11 u n d Hjælpe
skoler; desuden maa nævnes Gaardene Lykkensprøve med el 
Lidspinderi, V ip sk o v g aard , Lille-Høil und Kro og Andsø 
Vandmølle. Sognet er meget høitliggende og næsten overall 
skarpsandet; hist og her er del vel noget rigere paa Muld, men 
dette er især Følgen af en længere fortsat Dyrkning, navnlig om
kring den høitliggende By Vrads. Sand-Ah! lindes overalt og 
temmelig overfladisk, dog sjeldent saa høit oppe, at Ploven kan 
naae det. Paa to Steder i Sognet har der været Sandflugter, 
men det er lukkedes aldeles at dæmpe dem ved Hjælp af bindende 
Græsarter, saa at de nu ikke længere gjøre Skade. Jordbundens 
sandede Beskaffenhed tillader heller ikke Vandet nogetsteds at 
ansamle sig til Skade for Sæden. 1 den vestlige Deel af Sognet 
findes betydelige Lyngsletter.

Over Andsø-Mølle fører Veicn fra Vrads Sogn mod Nord ind i 
det største af alle vore Sogne, nemlig T h e m-S o g n , som mod Syd er 
begrændset af de nyfigen beskrevne Sogne, mod Øst af Rye, mod 
Nord af de store Søer, Gudenaaen, Silkeborg og Funder Sogne, og 
mod Vesi af Bording Sogn. Dels Areal er 22,012 Tdr. Land, 
hvoraf en stor Deel er Skov, fordelmeste i Sognets nordlige Deel, 
saasom Vester-, Øster-, Sønder- og Sal ten-Skov. Den 
mindre Tv ær-Skov ligger i Sognets vestlige Hjørne. — Sognet 
er meget rigt paa Indsoer, og Gudenaa, som her i Sognet 
kaldes Borre-Aa, gjennemslrømmer ved den nordlige Grændse 
Borre-Sø og Bra-So. Omtrent midt i Sognet ligger Byen 
Them, l1/-* Miil fra Silkeborg, med den eneste Kirke i Sognet, 
Præstegaard, Skole, Kro og Urlckramhandel i det nedlagte Apothek; 

/ tæt derved S a 11 c n med en Kro, paa Halvveien til Silkeborg V i r k 1 u n d 
med en Skole, imod Syd Tommerby, Fogs trup og P aar up, 
imod Vest II j o r ts b a 11 c , Ask lev og S eb s trup, fremdeles de 
spredte Samlinger af Gaarde i den vestlige Deel, B ran d egaar d e, 
G j e d s o g a a r d e , de større Gaarde L o v e n h o 11 og 0 r n b o r g 
med en Veirmølle ved Sallen , Gaardene K n u d I u n d , H o r r e 1 u n d, 
Bu sk o vi und og Gj ed søl und. I Sognets nordlige Deel er i 
de senere Aar opstaaet et stort Antal Huse, og der bygges bestan- 
digen liere og liere. Delte store og stærkt bebyggede Sogn, som 
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indeholder fire større Byer foruden en Mængde adspre te^ 
der enten ligge enkeltviis eller 2 og 3 sammen, er mcoe 
liggende og bakket, til Exempel Kold-Bakke, tæt Vesten 
Them, og har Jorde af hoist forskjellig Godhed, de bedste i, 
midterste Strøg, men disse ere i del Hele taget kolde , de unges 
mod Udkanterne. Saaledes have Byerne Salten, Ihem, Gaarc ene 
Gjedsø, Hjortsballe og Asklev mere eller mindre leermuldede og 
kolde Jorde med Leer-Underlag, men de mange opdyrkede Skov 
jorde efter borlryddede Skove, der under Navn af Salten Skov høre 
til Salten By, have milde sandede Jorde, og hele den sydlige Deel 
af Sognet lige hen til Sebstrup, og denne iberegnet, har mere 
eller mindre skarpsandede Jorde, hvilket ogsaa er Tilfældet med 
Byen Virklund paa Nordsiden. Kun i den lerede Deel af Sognet 
findes mange sure Fordybninger, der dog aldrig ere af nogen 
synderlig Størrelse, og omkring Virklund ligge enkelte sumpede
Enge med stagnerende Vand. I Skoven langs med Søerne sees 
ligeledes paa flere Steder smukke og frodige Enge. Ved Them, 
Salten og Paarup , navnligen ved Veien, som fører over Salten Bro 
til Vinding Sogn, findes betydelige Bruunkulslag og Myremalm,
hvis chemiske Hovedbestanddel ere Jerntveilte, med Kiseljord og 
Vand. Myremalmens Jernholdighed varierer mellem 20 og 45 pCt.
I Vester- og Østerskoven er i de senere Aar funden Bruunkul i
stor Mængde.

Beliggende i Hjertet af Jylland, gjennemskaarne af Gudenaaen, 
Danmarks største Vandlob, rige paa større og mindre Søer, der 
for en Deel erstatte Savnet af Havet, og indeshitlende indenfor 
sine Grændser flere af Danmarks mest udstrakte Skovparlier, 
frembyde disse otte Sogne af Skanderborg Amt en Mangfoldighed 
af Natur-Afvexlinger, som man kun faa Steder i Landet finder Mage 
til, og som intetsteds vil blive overtråden. Paa mange Punkter 
gjenkjender man ikke længere vor jevrie og simple danske Natur; 
man forbauses ved, paa Fædrenegrund og midt inde i Jylland, 
at finde Landskaber, hvis maleriske Skjonhed langt overgaaer de 
dristigste Forventninger, og man undres over al trælle en høi 
romantisk Charakteer udbredt over en Egn, hvor den, som ikke 
kjender den, alene ventede at finde triste Lyngheder og nøgne 
Sandbanker. Hvad der nemlig udgjør det Eiendommelige for den 
nordvestlige Deel af Skanderborg Amt, og som giver denne Land
strækning en ganske særegen Interesse, er del høiiliggende 
T e r r a i n , de vidtstrakte Skove, Danmarks største 
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Vandløb Gudenaaen og de talrige Indsøer. — Guden- 
aaen gjennemfiyder Egnen i syd-nordlig Retning eller fra Sydost 
mod Nordvest, hvorved denne Flod ligesom en Kløft afskærer 
Landet i to Dele, og som Følge af dettes Beliggenhed i Jyllands 
Midte, indeholder det ikke alene de største Høidepunkter 
i Jylland, men i hele det egentlige Danmark. I dets indre 
og vestlige Deel, igjennem Vrads Herred, strækker sig den saa- 
kaldte jydske Høideryg, der danner Vandskjellet mellem den smallere 
østligere og bredere vestlige Side af Halvøen. Beliggenheden af 
denne Høideryg, som man naturligviis ikke maa tænke sig som 
en Bjergkam, men som en aldeles flad, vidtstrakt, tildeels lyng- 
begroet og uoverskuelig Høislette, er ikke vanskelig at finde paa 
Kortet, da den næsten falder aldeles sammen med den gamle 
Landevei fra Kolding til Viborg. Fra den sydlige Grændse af 
Skanderborg Amt gaaer Høideryggen saa godt som i lige Linie 
mod Nord , op over Nørre-Snede , Nørhoved , Palsgaard , Bøgeskov- 
gaarde, Hampen By og Sø, Store Bredlund, Holhind og Vipskov, 
hvorpaa den forlader Skanderborg Amt, for at stryge gjennem 
Funder og Kragelund Sogne i den vestlige Deel af Hids Herred. 
Alle disse Steder ligge meget høit; Nørre-Snede og Vrads kunne 
sees i store Afstande, og baade paa Palsgaard og Vipskovs Grund 
flyder Vandel i modsatte Retninger, hvilket paa det sidste Sted 
dog alene kan secs af Foraarsvandel, da der ingen Kildevæld 
findes. Medens Terrainet paa den vestlige Side af denne Høideryg 
kun sænker sig meget langsomt, saa at det lidt efter lidt synes 
at tabe sig i det Indre af Landet i en stor, lyngbegroet og højt
liggende Flade, taber det sig desto hastigere imod Øst, nedad 
mod Gudenaaens bugtede Lob, i en hyppig Afvexling af Banker 
og dybe Kløfter; dog gjælder delte kun for en Deel, thi gjennem 
Them og Rye Sogne vedligeholder Terrainet endnu sin Høide, 
eller snarere, del hæver sig igjen mere og mere, indtil det plud- 
seligen afbrydes imod Øst, ligesom el Forbjerg, ved Himmel
bjergets i en steil Skraaning nedadløbende Side. Vrads og Nørre- 
Snede Kirker kunne sees i over 3 Miles Afstand til alle Sider, og 
fra Omegnen af Them By kan man i klart Veir see lige ned til 
Fruering Kirke ved Skanderborg, eller omtrent 4 Miil. men denne 
lange Udsigt begunstiges ogsaa af det store Dalstrøg, som i denne 
Retning gjennemskærer Amtet, og er udfyldt af de store Søer. 
Salten-Langsø, Mos-Sø og Skanderborg So. I Them Sogn skal i 
Skipper C1 e m e n s ’ Tid have været reist en Baun , fordi den her 
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kunde sees i en vid Afstand fra alle Sider, og i Vesterskoven 
findes Punkter, som af Forstvæsenet ansees for høiere end Himmel
bjerget, men ikke ere saa iøjnefaldende, fordi de ligge langt inde 
i Skoven. Da Himmelbjerget er 550 Fod høit, og Silkeborg ligger 
henved 100 Fod over Havet, saa kan man deraf med temmelig 
Sikkerkcd slutte, at Them og den nordlige Deel af Rye Sogn i 
Gjennemsnil ligge 2 til 300 Fod over Havet. Rye By ligger paa 
de hoie, bugtede Banker, i hvilke Himmelbjerget sænker sig mod 
Syd. Bryrup og Vinding Sogne ligge endnu meget høit, saa at 
man Nord for Byen Vinding, fra den saakaldte Ottehoi, næsten 
kan see 4 Miil vidt omkring, men i Nord kun til Them og Rye 
Kirker, fordi Terrainet i denne Retning hæver sig endnu mere. 
Imellem Vrads, Bryrup og Vinding Sogne mod Syd og Them Sogn 
mod Nord er der imidlertid en betydelig Indsænkning i Terrainet, 
som løber langs med Flodsengen af Nørre-Aa, der kommer fra 
Vandskjellet paa Høideryggen ved Vipskov, gaaer forbi Andsø 
og Kalhrinedals Al olier og falder i Salten Langsø. Forlade vi nu 
den sydlige Bred af Gudenaa og begive os over paa den anden 
Side, Nord for Aaen, saa begynder Jordbunden her atter al hæve 
sig, ja det er endog ikke saa meget langt fra, at den, forinden 
den begynder at falde af imod Østen, naaer til samme Høide, 
som findes paa den venstre Bredde af Gudenaaen. Lige fra Silke
borg og næsten ned lilSvcibæk, ligger det ene Høidepunkt umid
delbart ved Siden af det andet, med vidtstrakte Udsigter over 
Skovene paa Søernes sydlige Bred , og ved Kjærs Mølle træfle vi 
atter betydelige Bakker. Aaen og Søerne komme paa denne Maade 
til at danne en langagtig Fordybning i Betningen Sydost til Nord
vest imellem to Rækker af fremskudte Høidepartier, hvoraf den 
sydlige har sit Udgangspunkt fra Himmelbjerget. Den nordligere 
Deel af Linaa Sogn har forstørstedelen Hældning imod Vest, 
idet de betydeligste Aaløb søge ned til Gudenaaen. De største 
fløider træffes ved Sognets østlige Grændse, saasom ved Kalby- 
gaard og især ved Kielsgaard i Tulstrup Sogn. Paa Kalbygaards 
Grund i Bjarup Mose udspringer en riig Kilde, kaldet »Tyrens 
Hul«, hvis Vand deler sig og flyder baade imod Øst og Vest, og 
Terrainet er her, navnligen Kielsgaards Alarker, endnu meget 
høitliggende, medens dets sydlige Deel har Fald imod Syd, og 
det nordvestlige Partie en jævn Hældning imod Nord. Mod Vest, 
henimod Silkeborg, forekomme atter fremragende Høider, og ved 
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den nordlige Grændse de saakaldte Tvilum Banker, som ere 2 
til 300 Fod høie.

Den Afdeling af Skanderborg Amt, som vi her beskrive, og 
som ligger paa den østlige nældning af Jyllands Høideryg, ud
mærker sig altsaa ved sin stærkt bølgeformigc Overflade, uden 
større sammenhængende Bakkestrøg, men hyppigt afskaaren af 
dybe Dale, der begrændscs af mere eller mindre høie Banker. 
Det er netop dette Physiognomie, som charakteriserer Rullesteens- 
formationen, der som en Følge af en eller anden voldsom Natur- 
revolution , efter Geologernes Mening sandsynligviis en Oversvøm
melse , i den forhistoriske Tid, har bedækket vort Fædreland med 
disse mægtige og umaadelige MasserafSand, Gruus, Leer, Mergel 
og talløse Rullestene. Eftersom disse Bestanddele ere mere eller 
mindre fremherskende, taler man om Rullesteensleret eller Rulle- 
steenssandet. Den første Formation, som er den frugtbareste, 
tilhører mere Jyllands Østkyst, og Leer-Underlaget bliver spar
sommere og forekommer mere pletviis, naar man nærmer sig 
Jyllands Midte. Vore Egne maae vel derfor henregnes til Rulle- 
sleenssandel, endskjøndt vi endnu træffe en tildeels frugtbar Jord
bund , og den for Rullesteensformalionen eiendommelige og yppige 
Vegetation af Bøgetræer tydeligen er udpræget. Hvorsomhelst det 
bliver muligt kunsligen at blande Jordlagene med den manglende 
Leer og Mergel, vender Frugtbarheden strax tilbage. Sand, enten 
skarpt eller mere eller mindre muldrigt, indtager nemlig den 
største Deel af Jordsmonnets Overflade, saavel i Overlag som i 
Underlag; i de østlige Landslrøg er vel Leret, med afvexlende 
Mængde af Muld, den mere fremherskende Bestanddeel af Jord
skorpen , men Vestsiden er charaklerislisk ved sin løse og sandede 
Jordbund, der strækker sig til en betydelig Dybde, og synes at 
tiltage i Ufrugtbarhed, jo længere man kommer imod Vest. Rulle
stenene, der have givet denne Jorddannelse dens Navn, fore
komme saavel i de øverste, som i de allerdybest liggende Lag, 
der henhøre til denne Periode; de bestaae alle af haarde Steen- 
arter, hyppigst af Granit og Gneus, men ogsaa af Flint, Horn- 
blende og Grønsteen; de ere alle, med Undtagelse af Flinten, 
afrundede, som om de længe havde været omtumlede af heftige 
Strømninger, medens Flintens overvejende Haardhed bedre har 
kunnet modstaae Slidningen. Deres Størrelse varierer fra almin
deligt smaat Gruus til uhyre Steenblokke, hvorpaa haves et frap
pant Exempel i den mægtige Rullesteen, hvorpaa Frederik den

Mc’.icinsk Topo^rnphio.
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Sjettes Brystbillede er opstillet i Skanderborg. Forunderligt nok 
synes Sandlagene, som omgive Rullestenene, at være mere frem
herskende i de lavere Egne og Dalstrøgene, medens Leret for- 
trinsviis tilhører de fremragende og højtliggende Partier, som 
saaledes blive de frugtbareste. 1 Nærheden af Floder og større 
Vandmasser bliver Jordbunden mere sandet, og indsøernes Bund 
bestaaer næsten udelukkende af Sand. Vende vi os endelig 
længere imod Vest og stige op over Højderyggen, da er Eens- 
formighed det charakteristiske Særkjende; thi Terrainet skraaner 
her jevnt og umærkeligt af imod Vest, saa al en udstrakt Flade 
frembyder sig for Øiet uden Skovvegelalion og uden Afvexlinger, 
som Tilfældet er med delte Iriste og livløse Landskab. Disse 
Forhold ere netop betegnende for Ahldannelsen , og denne træfle 
vi derfor ogsaa saagodtsom over hele den vestlige Deel af Vrads 
Sogn, en Deel af Them Sogn og de vestlige Parlier af Funder og 
Kragelund Sogne af Hids-Herred. Ahldannelsen bedækker overall 
Rullesteensformalionen og er allsaa yngre end denne, men heraf 
følger igjen, at den ogsaa. skjøndl kun pletviis, kan træffes i 
Overfladen af Jorden i de østligere Egne, saaledes som oftere er 
gjort opmærksom paa ved Sognenes særskilte Beskrivelse. Blottet 
for Rullesteen bestaaer denne Dannelse i Almindelighed af følgende 
Led, der i forskjellig Mægtighed hvile paa det underliggende 
Leer og Mergel, saa at delle Lag næslen intetsteds bliver let til
gængeligt. Det øversle Lag er et altid hvidt, leer- og kalkfrit 
Qvartssand, som i Overskorpen, sjeldent dybere end een Fod, 
er farvet sort af Lyngens forraadnede Dele og Levninger. Under 
delle Sand, meer eller mindre nær Overfladen, fremtræder det 
Lag, der har givet Dannelsen dens Navn, nemlig Sand-Ahlen, 
denne brune , snart løse , snarl stærkt sammenhængende Sandsteen, 
hvis Mægtighed afvexler fra nogle Tommer indlil henimod en Alen, 
og hvis Korn ere forenede, ikke som man skulde fristes til at 
troe, ved iltede Jerndele, men ved et organisk, tørvagtigl Stof, 
der giver den dens mørke Farve. Ved et af Jerndele farvel 
almindeligt Sand, med indblandede smaa Stene og af forskjellig 
Mæglighed, adskiller Sand-Ahlen sig fremdeles fra den dybere 
liggende Rullesteensformalion. En sørgelig Ufrugtbarhed og Mangel 
paa Skov, disse Ahlformationens eiendommelige Særkjender, gjen- 
finde vi ogsaa i hele den vestlige Deel af de Enemærker, hvorpaa 
vi her bevæge os. Ikkun Lyngen, denne nærved betragtet saa 
smukke Plante, med sine mørkegrønne Smaablade og sine zirlige, 
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violetrode Blomster, synes her at have sit rette Hjem, og groer 
paa de fleste Egne saa frodigt, at det er vanskeligt at trænge 
igjennem den, men seet i Frastand, sammensmelte dens Farver 
til et brunligt, og i August Maaned til el rødligt Dække, som har 
et hoist eensformigl og melancholsk Udseende, thi der viser sig, 
som en jydsk Præst siger, ikke en eneste af Naturen dannet lille 
Bakke, ikke en Dal, ikke en vantreven Busk eller et Vandsted, 
men alt er Hede og et uoverskueligt Lynghav paa denne jydske 
Bjergslette, hvor Vinden over sin hele, af Intel standsede og af 
Intet brudte Magt, hvor den fjerne Urfugl lader sin fremmed
artede Stemme høre, den sørgelig pibende Iljeile nysgjerrig stræk
ker Halsen op over Lyngen, og ikkun en overordentlig Flok af 
Lærker fylder Luften med Glædessang over den uforstyrrede Ro, 
ret som for endnu mere hos Iagttageren at forøge Længselen 
efter mere hyggelige Egne.

Det silkeborgske Skovdistrikt bestaaer foruden en 
Deel Strøskov, af syv for en Deel sammenhængende eller kun 
lidet adskilte, større Skove, nemlig Sønderskoven, Øster
sko ven, Vesterskoven, Thors obakkerne, Norder- 
skoven, Skovene ved M a r i e nIu n d og Skovene ved 
Lysbro, hvortil endnu kommer Vellingskoven i Bryrup Sogn, 
som er indlagt under Distriktet i 1851 ved Fæstets Overgang til 
Selveiendom. Medens Vellingskoven saaledes ligger længere imod 
Syd, ligge de syv andre Skove concentrcrede paa cl Areal af om- 
Irent een Qvadratmiil i Them, Silkeborg og Linaa Sogne. Flade
indholdel af de syv reserverede Skovindhegninger udgjør, Velling
skoven iberegnel, 5558 Tonder Land, nemlig: Egetræer 1-i Tdr. 
Land, Bog 30061 ? Tdr., Blodtræ 31. i Tdr., Naaletræer 1060 Tdr., 
Sletter og Enge 170 Tdr., Tørvemoser 175 Tdr., Heder 876 Tdr., 
Soplan 68 Tdr., Veie og Hegn 56 Tdr. og Embedsjord 143 Tdr. 

, Land, tilsammen 5558 Tdr. Land. Det silkeborgske Skovdistrikt 
bestaaer af liere, tildeels meget hoic, af Søer, Floder og dybe 
Dale afbrudte Bjergrækker, der løbe ud fra Jyllands hoicsle Punkt, 
Himmelbjerget, og alle lage Retningen fra Sydost mod Nordvest, 
hvor de udenfor Distriktet efterhaanden tabe sig i den store jydske 
vestlige Høisletle. Fremdeles danner Distriktet den yderste og 
vestlige Skovgrændse i Landet, og denne Omstændighed tilligemed 
Skovenes høie Beliggenhed vilde gjore disse meget udsatte for 
Vestenvindens skadelige Indvirkninger, dersom ikke Skovene ved 
deres concentrerede og vel arronderede Beliggenhed indbyrdes 
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gave hverandre en Deel Læ og Beskyttelse. En farligere Ind
flydelse paa Skovene end Vinden yttre desuden , ved deres hyp
pige Uddunstninger og den deraf opstaaende Kulde, de mange 
Aaer og Indsoer, der adskille Skovene og for en Deel gjore dybe 
Indsnit i dem. Jordbundens Beskaffenhed er satgodlsoin overalt 
tør og mager, meest sammensat af Sand og Gruus, og kun i de 
sydligere Skove faaer Jordbunden tildeels en liden Tilsætning af 
Leer. 1 det Hele taget er den dog gunstig for Skovvegetationen, 
og selv Bøgen, om end dens Væxt her er langsommere end i 
fruglbarere Egne, forekommer dog i herlig Kraftfylde, der kun 
tager mærkelig af i Udkanterne. De store, magre Lyngsletter i 
og imellem Skovene egne sig, efter gjorte Forsøg at domme, 
ganske godt til Naaletræer. Moserne ere, med Undtagelse af 
nogle faa større Torvemoser, kun smaa og danne forstorsledelen 
vaade Kjær, der uagtet Jordbundens tørvagtige Beskaffenhed, dog 
lade sig omdanne til Enge. Skovenes Hovedbestanddele dannes 
af Bøgen, der indtager over Halvdelen, nemlig 25 44 af hele Skov
arealet, medens Naaletræerne og de til Cultur med disse bestemte 
Sletter (Vellingskoven fraregnet, 1020 Tdr. Land) udgjore de øvrige 
l9/44 af Skovarealet. Egens og Ellemosernes Areal er saa ube
tydeligt, at del noppe kan komme i Betragtning. Aldersgrada
tionerne i Bøgeskoven ere fordeelaglige, idctmindste regelmæssi
gere , end man skulde vente det af den tidligere forte, uregel
mæssige Høiskovsdrift. Større sammenhængende Strækninger af 
Bøgeskov, næsten af enhver Alder, finder man temmelig ligeligt 
fordelte over hele Distriktet, kun de yngste Aldersklasser mangle 
tildeels, og disse ere, hvor de forekomme, ikke fuldkomment be
friede for gamle Træer. Naalelræskoven er først fremkommen 
\ed Kunst i de sidste 35 Aar, men de med Plantningen af disse 
Træer gjorte Forsøg have dog ikke paa alle Steder saa ganske 
svaret til Forventningerne. Birketræer forekomme paa mange 
Steder indblandede mellem Bøgeskoven. Paa Lyngsletterne dan
ner denne Træart dog hist og her en uregelmæssig Bestanddeel 
af større og mindre Træer; ogsaa i enkelte af Torvemoserne fin
der man den i god Vegetation. Elletræet findes kun i nogle faa 
Moser, og selv her skylder det fordetmesle kunstige Midler sin 
Tilværelse; dets Væxt er ellers god. — Vellingskoven i Bryrup 
Sogn udgjør særskilt et Fredskovareal af 624 Tdr. Land i 2 Dele, 
Vester- og Østerskovcn. Deraf er 504 Tdr. Land Bøg, 40 Tdr. 
Land Naaletræer, 43 Tdr. Land Slette, 32’/'.* Tdr. Land Mose og 
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4 Ve Tdr. Land Soplan. Det aarlige Udbytte af de silkeborgske 
Skove er 1942 Favne, og 200 Favne af Vellingskoven. Desuden 
2500 Bunker Udhugst af Bøg og bløde Løvtræer. Udbyttet i Penge 
varierer imellem 20 og 30,000 Rdlr.; den høiesle Indtægt har 
været 37,000 Rdlr. i eet Aar. Træet sælges ved Skovauktioner 
og betales godt, navnligen som Gavntræ til Træskofabrikationen. 
Afsætningen lettes meget ved Udførselen paa Pramme ad Vand- 
veien til Randers, hvortil Vesterskoven ogsaa har Adgang gjennem 
Kanalen, som forbinder Ørn-Sø med Silkeborg - Langsø under 
Chausseen ved Lysbro. Blandt de udenfor Distriktet liggende 
Skove ere Skovene i Sønder-Vissing-Sogn, navnligen Addit-Skov, 
Nederskov og Vinding-Skov i'Vinding-Sogn, Rye Sønder- og Norre- 
Skov, samt Linaa- og Laven-Skove i Linaa-Sogn nærmere berørte 
i disse Sognes Beskrivelse og behøve ingen særskilt Omtale.

I en Egn, hvor forstørstedelen Rullesteensformationens for- 
skjellige Lag fremtræde i Overfladen, hvor den deraf resulterende 
Bølgeform, med hyppige Bakker og Dale, Søer og Aaløb, er 
iøinefaldende skarpt udviklet, der ville ogsaa de forskjellige Klas
ser af M oser, dog mest maaskee Skovmoserne og Kjærmoserne, 
have fundet gunstige Betingelser for deres Dannelse. Et saadant 
Terrain maatle nemlig frembyde en Mængde afsluttede eller rundtom 
af Bakker begrændsedc Fordybninger', snart runde eller kjedelfor- 
mede, snart aflange, trugdannede, men hyppigst kun af ringe Ud
strækning, og det er netop saadanne Lokaliteter, som have be
tinget Skovmosernes Tilblivelse; det samme Terrain maatte tillige 
indeholde mere udstrakte Dalstrøg, hvorfra de tilforn sikkert større 
Aaløb eller Vanddrag trak sig tilbage efterhaanden, og her dan
nede sig da større Mosestrækninger, især Kjærmoser, men under
tiden ogsaa Lyngmoser. Denne sidstnævnte Klasse af Moser, 
som ogsaa benævnes Højmoser eller Hængesæksmoser, udfylder i 
Almindelighed de i Dybde, ikke i Udstrækning, mindre Sænknin
ger i Hoilandet, eller ogsaa forekommer den oven over de allerede 
sluttede Dannelser af de to andre Klasser af Moser, især over 
Skovmoserne. — Blandt de Sogne, som ere bedst forsynede med 
Tørvemoser og Tørveskær, maa nævnes Rye, Sønder-Vissing og 
Vinding, hvorimod Bryrup Sogn lider mere Mangel derpaa; det 
samme gjælder for en Deel om Vrads, hvorimod der i Them- 
Sogn atter er et rigeligt Tørveskær. Det er især Byerne Then), 
Tømmerby og Vipskov, som have udmærkede og rige Tørvemoser, 
og medens Linaa By for en Deel er blottet for Torv, findes der 
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paa Kalbygaards Grund ved den østlige Grændse af Linaa Sogn en 
meget interessant Høimose, Bjarup Mose, der som en Hængesæk 
hviler paa en Sø, og hvis Vand med stor Kraft bryder frem, naar 
Mosetæppet paa et eller andet Sted bliver gjennemskaaret. Denne 
Gaard har saaledes ikke blot et rigeligt Torveskær, langt over 
dens Forbrug, men Tørven er ogsaa af en saa fortrinlig Bonitet, 
at den ikke trænger til Æltning, og er i et enkelt Lag saa tæl, 
at den kan afgive særdeles brugbare Smedekul. Dog maa man i 
det Hele taget ikke forestille sig, at i disse Sogne enhver lille By 
og enhver Gaard har overflødigt Tørveskær paa sin Grund, hvilket 
heller ikke,' ifølge de naturlige Forhold, var at vente, men vore 
Egne indeslutte dog indenfor deres Grændser tiere Moser, som 
baade med Hensyn til Dybde, Udstrækning og Beskaffenhed maae 
kaldes fortræffelige, og som derfor forskaffe deres Besiddere be
tydelige Indtægter, idet Tørven sælges i Mængde baade i skaaren 
Tilstand, og undertiden, skjøndt sjeldnere, som æltede. Hvor 
Tørveskæret kun er ringe eller endog aldeles mangler, hjælper 
man sig med afskrællede Lyngtorv, og i Vrads Sogn maae Be
boerne ofte niøisommeligen grave deres Torv i 4 til 5 Alens 
Dybde under de nærliggende Sandlag.

Den største af de Aaer, hvis Vand Ilyder ud i Kattegattet, og 
tillige det største Vandlob i det egentlige Danmark, er som be- 
kjendt, Gudenaaen, der efter et langt og særdeles bugtet Løb 
falder ud i Randers Fjord. Den kornnier fra Vandskjellet paa 
Høideryggen og dannes ved Sammenstødet af HammermøHe- 
Aa, som løber mod Sydost og har sit Udspring i Nærheden af 
Skjernaaens Kilder, der løber mod Vest, og S laugaards- A a, 
der kommer fra Kirkebyen Hveisel i Veile Amt. Aaen gjør der
næst en Boining mod Øst og Nordost, idel den danner Grændsen 
imellem Skanderborg og Veile Amter. Den træder derpaa heell 
indenfor Skanderborg Amts Grændser, og fortsætter sit Lob be
standig i nordøstlig Retning ti) Bredvads Mølle, idet den paa 
denne Vei adskiller Nim Herred fra Vrads og Thyrsting Herreder; 
fra Bredvads Mølle tager den, under Navn af Bred vad s-Aa, 
en mere nordlig Retning og danner paa dette Løb Grændsen 
mellem Thyrsting og Voer Herreder; derefter bærer den Navn af 
Vo ervad s-Aa lige til dens Forbindelse med Mos-Sø, og paa 
denne sidste Strækning, hvor den egentlig først vedkommer os, 
og adskiller Sonder-Vissing og Voerladegaards Sogne, føre 3 Broer 
over den, nemlig Voervads Bro, omtrent ved Møklrup, og 2 Broer 
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i Nærheden af Kloster Mulle. Eflerat den paa denne Vei har op
taget den større Mattrup-Aa, som kommer fra Taarup Sø, tæt 
ved Høideryggen paa Grændsen mellem Vrads og Nørre-Snede 
Sogne, modtager den Vandet fra liere Smaabække i Sønder-Vis- 
sing Sogn, hvoraf en lille Aa kommer fra Nedenskov og forener 
sig med Afløbet af Veng-So, for at drive Pinds-Mølle, hvorefter 
den slrax falder i Voervads-Aaen. Efterat Voervads-Aaen ved 
en Aflobsaa er traadt i Forbindelse med Mos-Sø, den største Indsø 
i Skanderborg Amt og en af de største i hele Danmark, som tillige 
modtager Vandet fra Skanderborg Sø over Fuldbro-Molle, hører 
man første Gang Benævnelsen »Gudenaa« anvende, dog ikke al
mindeligt, thi den Deel af Aaen, som er Mos-Søen nærmest, kal
des ogsaa hyppigt Sønderaa. I et meget krumbøjet Løb, men 
dog meest i nordlig Retning, fortsætter Gudenaaen nu sin Vei til 
Rye-Mølle, gjennemstrømmer eller maaskee rettere udbreder sig 
paa denne Strækning i G uden sø og Mol le sø en, og skal paa 
dette Lob have et Fald af 51'? Fod. Fra Rye-Mølle, hvor en 70 
Alen lang Træbro fører over Aaen, tager den en nordvestlig Ret
ning, idet den omllyder Himmelbjergets skovbegroede Fod og gjen- 
nemflyder flere tildecis større Soer, hvorpaa den forbi Naaege ta
ger Veien til Fabrikken paa Silkeborg og her falder ud i Silke
borg Langsø. Paa dette Stykke Vei gjør Gudenaaen med de 
tilhørende Indsøer Grændsen mellem Thyrsting og Vrads Herreder 
paa den søndre Side, og Gjern Herred paa den nordre Side, og 
de Soer, som den fra sit øvre Løb og nedefter gjennemflyder, 
ure: den lille Birk-Sø, der egentlig er den vestlige Ende af 
K n u d - S ø, den betydelige J u u I - S ø, som ligger ved Foden af 
Himmelbjerget, den mindre Borre-Sø og den endnu mindre 
Bra-Sø. I Juul-Sø ligger en flad 0, nærmest ved den nordlige 
Bred, som anvendes til Græsning; i Borre-So ligge 4, med bløde 
Løvtræer bevoxedc Smaaøer, som frembyde et af de deiligste Land
skaber i hele Egnen. Paa det omtrent 21/* Miil lange Løb fra 
Rye-Mølle til Silkeborg har Gudenaaen kun et meget ringe Fald- 
saa at den synes med Velbehag at standse i de skjønne, med 
høie, skovbevoxede Bredder omgivne Søer. Fra Bra-Sø til Silke
borg, i en Længde af omtrent en halv Miil, har den en Brede af 
omtrent 100 Alen og kaldes Remstrup-Aa. Fra det Sted, hvor 
den modtager Vandet fra Mos-Sø og til Silkeborg, optager den 
liere betydelige Tilløb, som nærmere maac omtales. Omtrent en 
Fjerdingvej nedenfor Kloster-Mølle udtømmer sig først Afløbet af
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S alten-Langsø i dens venstre Bred. Oprindelsen til dette 
betydelige Vandløb maa søges paa to Punkter med en meget af
vigende Beliggenhed, deels nemlig i en Bæk, som gjør Grændsen 
imellem Them og Vrads Sogne, .og deels i en anden Bæk, som 
udspringer over to Miil fra hiin i Grædstrup Sogn. Den største 
af disse Smaabække har sin Kilde paa Jyllands Høideryg og falder 
ud i And-Sø, som desuden faaer Tilløb fra mange rige Væld 
ved dens vestlige Ende. Afløbet af And-Søs østlige Ende, der 
med en rigelig Vandmængde driver den i en snever Kløft anlagte 
Andso-Mølle, fortsætter sig under Navn af Nørre-Aa paa Grænd
sen af Them Sogn paa den nordre Side, Vrads, Bryrup, Vinding 
og Sønder-Vissing Sogne paa den sondre Side, driver paa denne 
Vei Kathrinedals Mølle, og falder med en svag Bøining mod Nord 
ud i Salten-Langsø. Foruden et meget stærkt og aldrig udtørrende 
Væld, der udspringer i Vellingskoven og driver Krude-Mølle, med 
et af de betydeligste Stampeværker i Egnen, optager Andsøens 
Møllebæk endvidere et Tillob, der har en ganske modsat Retning. 
Det er nemlig den ovennævnte Bæk, der har sit Udspring i Græd
strup Sogn, og som i Forbindelse med Vandet af den lille Kringle
bæk, der kommer fra Vinding-Mark, og af de i en Række lig
gende fire Søer, Karl sø, Langsø, Q vindsø og Ku l sø, til- 
sidst under Navn af Lys trup-Aa forener sig med hiin. Salten- 
Langso, i hvis vestlige Ende ligger en stor 0, som benyttes til 
Græsning, er over tre Fjerdingvei lang, men forresten meget smal. 
Beliggende mellem Sønder-Vissing Sogn mod Syd og Them og 
Rye Sogne mod Nord, frembyder den, især dens vestlige Ende, 
der er omgiven af skovrige Bakker, mange skjønne Partier, som 
den Reisende, der holder sig paa alfar Vei, gaaer Glip af. Dens 
østlige Afiøbsaa er kun en Fjerdingvei lang og har en maadelig 
Træbro. De øvrige Tilløb, som Gudenaa oplager paa sin venstre 
Bred, ere mindre betydelige, idet de indskrænke sig til Afløbene 
af nogle smaa Søer i Them Sogn. Saaledes modtager Borre-Sø 
Vandel fra den ved dens sydlige Bred liggende, lille Slaun-Sø, 
og i sin vestlige Ende de større Vandmængder, deels fra den V-* 
Miil fra Them liggende Hummel-Sø, deels fra den lille E1 - S o , 
og den dermed i Forbindelse staaende længere fraliggende Thor- 
Sø, som indeslutter nogle med Blødtræer bevoxede Holme, af hvilke 
Høi-0 er den størsle. Foruden disse Søer, der ligge indenfor 
og paa Grændsen af det silkeborgske Skovdistrikt, forekommer 
endnu den ikke ubetydelige Al mind-S o, Vest for Bra-Sø, den 
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lidt nordligere liggende Lyng-Sø, som er tre Gange mindre 
end Almind-Sø, den lille Ann-Sø, Pøt-Sø, Ugel-S o, Veil- 
Sø og Tran vig-Sø, saa at denne Egn vist er den paa Indsøer 
rigeste i Danmark. De vigtigste Vandløb, som Gudenaaen mod
tager fra sin høire Bred under sit Løb fra Mos-Sø til Silkeborg 
ere for det første mellem Guden-Sø og Mølle-Sø, Afløbet 
fra Ved-Sø, der ved Mosedrag slaaer i Forbindelse med Mos- 
Søens nordøstlige Hjørne, hvorved der altsaa dannes et til sine 
Tider aldeles omfyldt Terrain. Det næste Tilløb er langt betyde
ligere, da det er et sammenhængende System af Søer, der be
gynder P/2 Miil østligere i Gammel g aard-Sø, paa Grændsen 
af Veng og Storring Sogne. Denne udtommer sig nemlig i den 
lille Pi t ter-So, denne igjen i Venge- eller Sophiendals- 
Sø, som desuden modtager liere smaa Bække fra Venge Sogn, 
og Afløbet fra Venge-Sø falder nu i den store Ravn-Sø. Igjen- 
nem en Aa, som optager liere Bække, der udspringe paa Laasbys 
og Kielgaards Marker, udtommer Ravn-Sø sig i den større Knud- 
Sø, som lidt nedenfor Rye-Molle forener sig med Gudenaaen. 
Naar vi endelig forfølge Gudenaaen paa dens videre Løb, fort
sætter den delte saa godt som i lige nordlig Retning, og danner 
paa denne Vei Grændseskjellet mellem Gjern Herred og Hids 
Herred. Silkeborg Lan g sø, der med Rette bærer sit Navn, 
da den paa næsten 1 Miils Længde j kun har en Bredde af V* til 
1/o Fjerdingvei, oplager i sit sydlige Hjørne Afløbsbækken fra 
Ørn-Sø, som har sit vigtigste Tillob fra Fund er-Aaen, der 
udspringer deels i Them og deels i Funder Sogn, og paa tre 
Fjerdingvei danner Grændsen mellem disse to Sogne. Remslrup- 
Aaen udflyder midt i Langsøen, men efterat den igjen er ud- 
traadt af dens østlige Ende, har den atter Navn af Gudenaa. 
Dæmningen over Soen ved Silkeborg og den nybyggede Bro ved 
Resenbro ere tidligere omtalte. Desuden findes 3 Vadesteder 
ved Svoslrup, Tvilum og Truust, og en Bro, kaldet Kongens Bro, 
paa Veien fra Aarhus til Viborg. Aaen er nemlig paa denne 
Strækning temmelig lav, har en forskjellig Dybde efter Aarsliden, 
og er af forskjellig Bredde, fra 30 til 80 Alen. Den flyder her 
forstørstedelen mellem mosede Bredder i et omtrent cn halv Miil 
bredt Dalstrøg, der til begge Sider indesluttes af Banker til et 
Par hundrede Fods Høide, og optager, foruden den betydelige 
Alling-Aa paa Vestsiden, flere mindre Tillob paa den ostlige 
Side. Af disse træffe vi forst Lin-Aaen, der har sine Kilder 
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paa Vandskjellet ved Kalbygaard, derpaa Sminge Bæk og læn
gere ned af Floden den betydeligere Gjern-Aa, hvorpaa Guden
aaen , hvis egentlige Serpentineløb i geographisk Forstand nu 
først begynder, gjor en stærk Svingning imod Vest, alter høier 
sig mod Øst, og falder efter et langt og bugtet Løb i Randers 
Fjord, ikke ved Randers, men ved Ugelhuse. Fra Silkeborg til 
Bjerring Molle har Floden et Fald af 52 Fod, og allsaa over GO 
Fod til Randers.

Kaste vi et Blik paa Kortet og betragte Skovene under Eet, 
da see vi, at de ere beliggende i en halvmaaneformig Bue, som 
vender sin Convexilet mod Østen og sine to Horn mod Sydvest 
og Nordvest, nemlig i følgende Orden fra Syd til Nord: Snabe- 
gaards Plantage, Velling-Vester- og Østerskov, Vinding-Skov, 
Nederskov, Addit-Skov, Rye Sønderskov, Skovene ved Himmel
bjerget, Rye Norreskov, Silkeborg Sonderskov, Østerskov, Vester
skov, Skovene ved Marienlund, Lysbro og Norderskoven, medens 
de større Indsoers Beliggenhed har en S-formig Krumning paa 
vort Gebet, og det i følgende Orden fra Syd til Nord: Sallen- 
Langsø, Gudensø, Rye Møllesø, Knud- og Birk-Sø, Juul-Sø, 
Borre-Sø, Bra-Sø, Almind- og Lyngsø, Ørn-So og Silkeborg 
Langsø. Antallet af de Indsoer paa vort Territorium, Hids-Herred 
iberegnet, som have en mere end reent ubetydelig Størrelse, er 
omtrent 40. De berømteste Højdepunkter, hvortil Fremmede og 
Egnens Beboere valfarte, for at betragte denne pragtfulde Natur, 
ere saaledes beliggende fra Øst til Vest: H i m m e 1 bj erg e t, 
Aasen, Kongestolen, Tindbjerget, Krogh s Minde, 
Flagstangen, Frederik den Syvendes ILoi eller Olym
pen, B a a s t r u p s Minde, D r e w s e n s H o i og Amalies 
Kilde, Syd for Søerne, Louise-IIøi, Dl vehoved og Dron- 
ningeslolen. Nord for Bra Sø. — Reiser man fra Silkeborg 
til Them, da vil man snart mærke, naar man kommer igjennem 
Skoven, der vexler med Bøge- og Naaletræer, at Veien gaaer 
opad, thi man befinder sig phidseligen paa en Bakke, hvorfra 
man seer Bra- og Almind-Sø liggende under sig mellem Skovene 
og bagved sig det ligeledes lavere liggende Silkeborg. Tæt Syd 
for Virklund maa man bestige en Bakke, som maaskee er den 
sværeste for Hestene i hele Jylland, da Sandet er dybt og Bakken 
meget lang og steil, og naar denne Besværlighed endelig er over
vunden, saa vil man snart faae Them Kirke at see, som præsen
terer sig endnu høiere, saa at der intet Spørgsmaal kan være 
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om, selv ved en overfladisk Iagttagelse, at man i Them Sogn be
finder sig paa et langt høiere Terrain end i Silkeborg. Fort
sætter man Reisen gjennem Salten, saa kommer man ned igjen- 
nem en Hunlvei, paa begge Sider omgiven af høie, steile og 
runde lyngbegroede Bakker, som pludseligen bliver afbrudt af en 
Sandslette, der som Følge af Brunkulslagene indeholder rødligt 
Sand, og sænker sig mere og mere ned mod Nørre-Aaens Flod
seng. Her bekræfter sig ogsaa, hvad tidligere er bemærket, at 
de lavere, ved Vandet liggende Partier ere goldere og mere san
dede ; thi man har iforveien i det høiere Them Sogn kun sect 
frugtbare og frodige Marker. Reiser man videre over Salten-Bro, 
vil man snart paa Veiens Stigning gjennem Vindingskoven mærke, 
at Vinding Sogn endnu er meget højtliggende, og dreier man fra 
Salten-Bro til Venstre gjennem Addit-Skoven, da kommer man 
beslandigen opad paa en Hunlvei, som ikke er bredere end Hjul
sporene og befinder sig nn snart, naar man naaer ud af Skoven, 
paa en aaben Slette, hvor man seer Sønder-Vissing Kirke i det 
Fjerne. Lægger man Veien fra Them By mod Sydvest over Vrads, 
da har man beslandigen et stigende Terrain til Høire, hvor Over
fladen nærmer sig Høideryggen, og en Sænkning til Venstre ned 
imod Nørre-Aaen, og længe førend man naaer Andsø Mølle, der 
ligger ligesom indeklemt i en Kløft, kan man see Vrads Kirke, 
der ligger paa den østlige Skraaning af Højderyggen. Arbeider 
man sig nu opad fra Andso til Vrads paa et stenet og skarpsan
del Terrain, hvor Jordsmonnet beslandigen bliver mere og mere 
ufrugtbar!,' da vil man snart befinde sig paa den aabne Højslette, 
og see Eistrup og Nørre-Snede Kirker kneise paa Høideryggen, 
endskjøndt de ligge i næsten lo Miils Afsland fra Vrads. Paa 
hele Reisen fra Silkeborg til Rye befinder man sig derimod som 
i en Have, hvor Skove, Bakker, indsøer og venlige Landskaber 
ideligen vexle med hinanden.

lihis-licrrcd er det sydligste Herred i Viborg Amt, og be- 
grændset af Lysgaard Herred, saml Ringkjøbing og Skanderborg 
Amter. Dets naturlige Grændser ere mod Østen Gudenaaen, mod 
Syd Funder-Aa og Silkeborg Langso, mod Nord Alling-Aa, .medens 
det mod Vest umærkeligen taber sig paa Høideryggen. Herredets 
Fladeindhold er omtrent 41/? Qvadralmiil med 5119 Indbyggere. 
1855 havde det 4531 Indbyggere. Det er inddelt i 9 Sogne, 
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hvoraf Svostrup Sogn er Ann ex til Grønbæk Sogn i Lysgaard 
Herred. Kommer man nemlig fra Silkeborg paa Dæmningen over 
Søen, da ligger strax til Høire

Gjødvad Sogn, som er omgivet af Balle, Seiling, Lem
ming og Svostrup Sogne, samt Skanderborg Amt. Arealet er 
3346 Tdr. Land og er i den sydlige Deel meget bakket. Jordene 
ere deels skarpsandede, deels muldsandede, og her findes endnu 
store Lyngstrækninger, som deels blive beplantede med Naale- 
Iræer og deels opdyrkede. Gudenaaen llyder langs Sognets Øst- 
grændse, og ved Broen ved Kesenbro, hvorover Veien gaaer fra 
Skanderborg til Viborg, staaer Sognet i Forbindelse med Linaa 
Sogn. Østligst i Sognet ligger Gjødvad Kirke, desuden 
Byerne Gj odvad med Præstegaard og Skole , og llesendal 
med en Mølle; Gaarden 0s ter-K ei 1 s trup med et Brænde- 
viinsbrænderi.

Annexsognet Balle Sogn er omgivet af Gjødvad, Funder, 
Kragelund, Sinding og og Seiling Sogne, og skilt fra Silkeborg 
Sogn ved Langsoen. Arealet paa 5260 Tdr. Land, hvoraf ube
tydelig Skov, der ikke er Fredskov, er sydostlig i Sognet bakket, 
med sandede, dog enkelte Steder ogsaa leerblandede Jorde. I 
Sognet ligger Balle Kirke og Byerne Balle med en Skole, 
Hvinningdal, Øslerbording og Kjærsgaard med en 
Vandmølle; Gaardene Veste r bor din ggaar de, Veste r-Keil- 
s tru p..

Svostrup Sogn er omgivet af Grønbæk Sogn i Lysgaard 
Herred, Gjødvad, Lemming Sogne og Skanderborg Amt. Det har 
til naturlig. Grændse mod Øst Gudenaaen og mod Nord Alling- 
aaen. Arealet er 5675 Tdr. Land, hvoraf 169 Tdr. er Fredskov, 
og er noget bakket med betydelige Engstrækninger henimod Gu- 
denaaens Leie. Jordene ere forstørstedelen skarpsandede og mod 
Vest lindes endnu store Hedestrækninger. I Sognet ligge Byerne 
Svostrup med Kirke, Skole og Kro, Gran bal le og Borup: 
Gaardene Allinggaard, G r a u b al 1 e g aard , Borup gaard 
og Alling Vandmølle.

Seiling Sogn, omgivet af Annexsognet Sinding, Balle, 
Gjødvad, Lemming og Setup Sogne, har et Areal af 1702 Tdr. 
Land, hvoraf ubetydelig Skov, der ikke er Fredskov, og er i den 
nordlige og sydlige Deel noget bakket med sandede og sand- 
muldede Jorde. Byen Seiling har en Kirke, Præstegaard, Skole 
og et lille Fattighuus.
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Sinding Sogn, omgivet af Sciling, Serup, Kragelund og 
Balle Sogne samt Lysgaard Herred, indeholder 1656 Tdr. Land, 
hvoraf ubetydelig Ege og Hasselskov, og er noget bakket med 
sandel og sandmuldel Jordsmon. I Sognet ligger Byen Sinding 
med Kirke og Skole; Gaardene S o mose og Sinding Øster- 
g a a r d.

Lemming Sogn er Annex til Serup og omgivet af dette, 
Svoslrup, Gjodvad og Seiliug Sogne samt Lysgaard Herred. Arealet 
er 3351 Tdr. Land og i det Hele laget lladt med sandmuldede Ager
jorde og flere Hede- og Kjærslrækninger. Det er skilt fra Serup 
ved et Aalob. I Sognet ligge Byerne Lemming med Kirke og 
Skole, og Nisse t; Gaarden Lemming Nygaard.

Serup Sogn er omgivet af Lemming, Seiling, Sinding Sogne 
og Lysgaard Herred. Arealet paa 3025 Tdr. Land, hvoraf ubetyde
lig Skov, der ikke er Fredskov, er navnligen i den sydvestlige 
Deel meget bakket, forøvrigt fladt med betydelige Hedestræknin
ger. Byen Serup har en Kirke, Præslegaard og Skole; frem
deles Smaabyerne Reesdal og Tandskov; Gaarden Serup 
Nygaard og Holms V a n d m o 11 e.

Kragelund Sogn er omgivet af Annexet Funder, Sinding 
og Balle Sogne, Lysgaard Herred og Bingkjøbing Amt. Arealet 
er 13,397 Tdr. Lami, hvoraf 35U Tdr. Land Skov, nemlig S leen- 
ho It og Vands-Skov, som ikke er Fredskov. Terrainet er 
forstørsledelen lladt, med nogle høie Punkter sydlig og nordvest
lig i Sognet, og store Hede- og .Mosestrækninger; Agerjordene 
deels muldlercdc med Leer og Gruus til Underlag, deels sandede 
og ubetydelig muldede med Sandunderlag. 1 Sognet ligge Byerne 
Kragelund med Kirke, Præslegaard og Kro, Skygge, Enges
vang med Skole; Kolonibyerne Christianshøi med Skole, 
F r e d e r i k s m o s c, F r e d e r i k s d a 1, Neder-Ju liane- og 
O v e r - J u i i a n c h e d e, Frederiksværk; Gaardene C h a r lot
ten lund, Klosterlund og K1 o d e-Van d m ø 11 e ved Lande
vejen fra Viborg lil Horsens.

Funder Sogn er omgivet'af Kragelund og Balle Sogne, 
Skanderborg og llingkjobing Amter. Dels Areal er 7986 Tdr. 
Land, hvoraf en Deel er Kratskov, saasom Horby lun de Krat 
ved Funder By, og er mod Vesten lladt, mod Østen mere bak
ket, har store Ilede- og Mosestrækninger og sandede, lerede og 
muldlerede Agerjorde, med Leer, Sand og Gruus til Underlag. 
Mod Vest lindes paa store Strækninger Myremalm. Byerne ere 
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Funde.rkirkeby med Kirke og Skole, Fu nd e r By ved Chaus
seen og Paarup med en Kro; Hovedgaarden Scilgaard og 
nogle mindre Gaarde.

Hids Herred er temmelig eensformigt, mere fladt og ligner 
langt mere det øvrige Danmark end den nordvestlige Deel af 
Skanderborg Amt. Dog er det endnu meget høitliggende; thi 
langs med Gudenaaens nedsænkede Leie hæver Terrainet sig tem
melig hurtigt, og vedligeholder sig bakket, høit og bølgeformigt 
igjennem den største Deel af Herredet, indtil det imod Vesten, 
i Kragelund og Funder Sogne, skraaner endnu mere i Veiret opad 
imod Høideryggen. Balle Kirke ligger saaledes, endskjondt den 
kun ligger en Fjerdingvei fra Silkeborg Langsø, høiere end Silke
borg og kan sees langt ned i Them Sogn, og i Serup Sogn fin
des den saakaldle Tand skov Baunehøi, hvor Terrainet hæver 
sig til 322 Fods Høide. Da Bankerne omkring Gudenaa naae en 
Høide fra 2 til 300 Fod, og Overfladen ikke sænker sig synder- 
ligen paany, saa maa Herredet have en Gjennemsnitshøide af om
trent 200 Fod over Havet. Jordsmonnet bestaaer forstørstedelen 
af Sand, deels temmelig skarpt og stenet, deels blandet med Leer, 
Muld eller Mergel, og er endnu temmelig frugtbart, men har dog 
i Regelen Ahl til Underlag. Havsand findes fordelmcste kun dybt 
inde i Bakkerne, Mergel saavel høiere som lavere nede, og er 
næsten overalt tilstede, naar den kun alvorligen eftersøges. Hvor 
Terrainet sænker sig mod Flodsengene, Gudenaaens eller Alling- 
aaens Bredder, danner det flade og sandede Sletter, undertiden 
smallere eller bredere Enge og Tørvemoser. Overalt findes plet- 
viis større eller mindre Lyngstrækninger, som deels ere fuldkom
ment golde, og deels indknibes mere og mere ved Opdyrkning 
fra Kanterne. Mod Vesten gaaer den jydske Hoideryg gjennem 
Kragelund og Funder Sogne, og Ahlheden, som allerede her kal
des Gr aa- eller Grathehede, fremtræder nu med sine tid
ligere omtalte Særkjender, med den jevne og udstrakte Lyngflade, 
næsten uden Afbrydelse af Bakker og Dale, med det moorblan- 
dede Sand til Overlag, og Ahl i en Dybde, sædvanligen fra 4 
Tommer til en Alen og derover til Underlag; derunder i en Dybde 
fra 20 til 40 Alen og mere, hvidt, grovtkornet Sand, rimeligviis 
oprindeligen Havsand; og hvor delte ophører, og i de angivne 
forskjellige Dybder, findes overalt Væld af Vand, maaskee et heelt 
sammenhængende Vandlag. De Vandløb og Smaabække, som Guden- 
aaen paa sit Løb langs med Herredets Østgrændse, der tidligere er be
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skreven, og som Langsøen modtager, ere forstørstedelen høist ubety
delige, fordi Vandskjellet ligger saa tæt ved disse Vanddrag, men at 
de have et stærkt Fald, kan sees deraf, at de paa flere Steder have 
Kraft nok til at drive Vandmøller, f. Ex. ved Kjærsgaard og Ro
sendal. Fra Balle Kirke løber Vandet allerede imod Nord, lige
som det fra Nisset løber imod Vest, og disse Vandløb samle sig 
til en Aa, som falder i All in g-A a ved _ Holms Mølle. Alling- 
Aaen kommer fra Vandskjellet paa Høideryggen i Vinderslev Sogn, 
danner Herredets nordlige Grændseskjel og falder efter 2'/« Miils 
Løb i Gudenaaen. Den danner paa denne sin Vei to ikke ube
tydelige Aneurismer, nemlig llinge- og Alling-Sø. Foruden 
disse to Søer paa den nordlige Grændse, ligge Silkeborg- 
Langsø og Ørn-Sø paa den sydlige Grændse, og for sig selv 
har Herredet desuden den lille Gub-Sø i Balle Sogn, Knud- 
Sø og Ulv-Sø i Funder Sogn og den betydeligere Bolling- 
S ø imellem Kragelund- og Funder-Sogne. Sidstnævnte Indsø 
ligger paa Højderyggen, og her seer man tydeligen Vandskjellet, 
thi den udgyder sil Vand i en lille Bæk, som løber imod Vesten 
forbi Klode-Mølle og Skygge, faaer nu Navn af Karup-Aa. 
dreier mod Nordvest og gjør paa et langt Stykke Grændsen imel
lem Kragelund Sogn og Ringkjøbing Amt. En Fjerdingvei Syd 
for Bølling-Sø løber dernæst en Bæk imod Sydost, forener sig 
med en anden Bæk fra Them Sogn, lager derpaa Retningen lige 
mod Øst og falder i Ørn-Sø. De betydeligste Mos ed rag har 
Herredet i den nordvestlige Deel af Kragelund Sogn, hvor der 
findes større Sletter af moradsigt Mosejord og stillestaaendc Vand. 
Paa mange andre Steder findes desuden side Pletter og stille- 
staaende Vand uden Afløb. De betydeligste Moser findes frem
deles langs med Gudenaaen og ved Gaardene Øster- og Vester- 
Keilstrup i Gjødvad og Balle Sogne. Skovene ere ubetyde
lige, de vigtigste findes i Kragelund og Svostrup Sogne, men ere 
fordetmeste Kratskov af forkrøblede Ege- , Bøge- og Hasseltræer. 
Skovene i Ilids Herred, som tilsammen bedække 46u Tdr. Land, 
have Intet tilfælleds og laale ingen Sammenligning med de præg
tige Skove i Skanderborg Amt. Naar man fra Silkeborg reiser 
mod Nord langs med Herredets østlige Grændse, da befinder 
man sig ideligen i Gudenaaens Flodleie med dens bugtede Lob 
til Hoire, hvorpaa Prammene med deres hvide Seil arbeide 
sig ned af Vandveien, medens Terrainet hæver sig til Venstre 
mod Gjødvad og Svostrup Sogne. Tørvemoser, Enge, side og 
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sumpede Vandsteder og Sandsletter afvexle saa jevnligen med 
hinanden, indtil man paa Nordgrændsen naaer Alling-Mølle, hvis 
Beliggenhed er ret smuk, men dog neppe svarer til de stærke 
Farver, hvormed Molbech har fremhævet den. Reiser man lige 
mod Nord gjennem Uids Herred, da seer man vel af og til uop
dyrkede Lyngsletter, men i Regelen dog grønne og frugtbare 
Marker, og Landskabet har fuldkomment Charakteren af et sæd
vanligt dansk Landskab. Jo længere man kommer mod Vest 
desto goldere og odere bliver Landskabet, indtil man naaer over 
Uøideryggen, hvor Egnen faaer liedernes charakterisliske Ud
seende. Reiser man fra Silkeborg mod Vesten over Lysbro, da 
hæver Terrainet sig paa hiin Side Vandløbet temmelig hurtigt og 
steilt op imod Funder By, og man befinder sig nu snart paa den 
aabne Høislette, med flere Miils Udsigt, ligesom paa Havet, til 
alle Sider. Viser der sig nu pludseligt i det Fjerne en Skov, et. 
Huns eller en Sø, som ligger paa en Sky et Par Grader over 
Horizonten, da har man sect det danske Fata Morgana, et Phæ- 
nomen, som ikke er sjeldent paa de jydske Heder. Naar Ilden 
om Natten farer med Vinden hen over Hederne, og naar Hede
branden , hvad enten den er opkommen tilfældigt eller forsætligt, 
har en større Udstrækning, da kan det være el høist imponerende 
Skue, som minder om Steppernes Brand i fremmede Lande, der 
omtales i Rejsebeskrivelser. De største Hedebrande have fundet 
Sted i den tørre Sommer 1859, da der brændte 3 til 4 Qvadrat- 
miil, og ved saadanne Ledigheder svæve de kostbare Skove i 
stor Fare.

Det er en Selvfølge, at de Kornsorter, som dyrkes i Jyl
lands Midte, ere de samme som i det øvrige Danmark, skjøndt 
de ikke lykkes alle. Rugen er her som allevegne den vigtigste 
Straavæxt, og den jydske Rug har en stor, reen og vægtig Kjerne, 
af hvis Meel man kan faae et Brød, som i Hvidhed næsten kan 
maale sig med Hvedebrødet. Rugen giver endnu paa sandede, 
tørre Jorde, som ere uskikkede til de fleste andre Sædarier, især 
til Hvede og Byg, gode Afgrøder; den bliver derfor af Vigtighed 
i en Egn, der forstørstedelen er bedækket med Sand og ikke 
lider af skadeligt Vand. Der dyrkes to Varieteter af Rug, nem
lig den danske Rug og Provstirugen, og paa merglede og godt 
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behandlede Jorde staaer Rugen ligesaa godt som paa Jyllands 
Østkyst, hvorimod den paa skarpsandet Jord og nyligen opdyrket 
flede er langt tyndere og lavere i Axet. Ukrudt er sjeldnere end 
i lerede og fede Egne, fordi det ingen Næring kan faae i den 
sandede Jordbund. Secale cornutum viser sig yderst sjeldent, 
og kun i meget fugtige og varme Somre. Byg, som er det 
væsentligste Grundlag for Ølbrygningen, udgjør næst Rugen den 
vigtigste Sædart, men da den er mere kræsen med Hensyn til 
Jordsmonnet, efterdi den fordrer muldrigere, bedre bearbeidet og 
ikke for tør Bund, saa er den forstørstedelen udelukket fra de 
vestlige og mere skarpsandede Egne, og giver paa flere Steder, 
hvor Sandet er fremherskende, kun temmelig middelmaadigt Ud
bytte. Saavel den toradede som den sexradede Byg bliver dyr
ket. Af Havre dyrkes flere Varieteter, men den anvendes for 
det meste kun som Krealurfoder. Naar Bonden taler om Hvede, 
da mener han dermed Boghvede og ikke Triticum hibernum. 
Den egentlige Hvede dyrkes meget sjeldent, da den kun hører 
hjemme paa Rullesteensleret, og Raps sees saa godt som slet 
ikke. Da Boghvede trives bedst paa tørre, lette, sandede, endog 
magre Jorde, og dens Dyrkning tillige giver de raae Jorde en 
god Forberedelse til at modtage og bære andre Sædarter, navn
ligen Rug, saa er den af stor Vigtighed i saa mange sandede 
Egne, hvor Opdyrkningen af ny Jord beslandigen arbeider sig 
mere og mere frem, ved at gnave sig ind i den Hedestrækning, 
som ligger ved Siden af den allerede frugtbare Mark. Den bru
geligste Fremgangsmaade ved raa Jords Opdyrkning er først at 
afbrænde Lyngen, eller hvor man kan magte den med Ploven, at 
nedpløie den strax. Jorden henligger derpaa i to Aar, hvori den 
gjerne bliver pløiet endnu en Gang og forbedret ved at kjøre Mer
gel paa den. Derpaa saaes Boghvede, senere Rug og Havre. 
Draining begynder nu ogsaa at blive mere og mere almindelig, 
da flere Teglværker tillige producere Drainror. Ærter dyrkes 
ikke meget, hvorimod Kartoffelen spiller en meget stor Rolle i 
Agerdyrkningen, og er udbredt saa godt som overalt. Den trives 
fortræffeligt paa de lette Jorde, og udgjør ofte den fattige Klasses 
væsentligste Næringsmiddel. De tydske Kolonister siges at have 
havt store Fortjenester af Kartoffelavlens Fremme. Om det er af 
denne Grund, at Bønderne kalde dem Kartoffeltydskere, eller fordi 
de væsentligst leve af Kartofler, skal være usagt. Den berygtede 
KartofTelsygdom har vel hjemsøgt vore Egne, men mindre paa de
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sandede .Jorde end paa de bedre, og Grundene, hvorfor Syg
domme i Sædarierne i det Hele taget hore til Sjeldenhederne, 
maae søges deels i Jordbundens overvejende lette Beskaffenhed og 
Mangel paa side og sure Strækninger, deels i det luftige Klima, 
idet den hyppige Blæst holder Sæden bestandigt i 'sund Bevæ
gelse, og hindrer Paavirkningen af muligen tilstedeværende ska
delige Dunster eller overflødig Fugtighed. Naar man derfor und
tager, at Sæden paa enkelte Pletter af heie og tørre Agre kan 
lide noget af Solfald , at Rugen hist og her, hvor Jordene ere 
meget kolde, i vaade Aar kan tage nogen Skade af Mceldrøie, 
ligesom den ogsaa af og til kan lide noget af Rust, og endelig 
al der undertiden kan vise sig Brand i Bygget, saa er Kornet 
forresten allevegne sundt og godt. Sædens farligste Fjender ere 
S tor in og Nattefrost.

Foruden Bøgen (Fagus sylvatica), som udgjør en saa væsent
lig Bcstanddeel af Skovene, ere de vigtigste Træer Egen (Over
ens pedunculala) og ved Himmelbjerget Vinter-Egen (Qv. sessili- 
flora); Birken (Bctula verrueosa og B. carpathica), ved Moserne 
El (Aluns ghitinosa), ved Soerne Ask (Fraxinus excelsior), hvor
imod Avnbog (Carpinus Betulus) er sjelden, Løn (Acer campeslre) 
og Røn (Sorbus aueuparia) ligeledes. Linden (Tilia europæa) 
forekommer ikke i Skovene. Af Naalelræer forefindes i Planta
gerne Fyrren (Pinus sylvesiris) og Weimuthsfyrren (P. sirobus), 
Gran (Abies excelsa og A. pectinala) og Lærken (Larix europæa). 
Popler (Populus alba, nigra, canescens og tremula) ere kun ind
førte og plantede, især ved Landeveiene. Piletræer (Salix pen- 
tandra, S. caprea og S. hastala) ere ikke hyppige, Kræger (Pru- 
nus spinosa og P. Padus) ere sjeldne. Enebærtræet (Juniperus 
communis) er meget almindeligt i Skovene, men Hasselen (Corylus 
avellana) forekommer kun hist og her i Hids Herred og er forresten 
sjelden. Paa Eng. Mark, Agerland og Skovslette maae desuden 
nævnes følgende Urter og Planter, nemlig af Lønbo: Man
geløv (Lastræa Oreopteris og L. Filix mas), Engelsød (Polypodium 
vulgare), Ulvefod (Lycopodium complanatum, L. Ghamæcyparissus 
og L. clavatum) og paa Engen ved Silkeborg den spiselige Cham
pignon (Agaricus edulis). Foruden Kornsorterne forekomme af 
Græsarterne (Gramineæ): Rørgræs (Digraphis arundinacea), Rotte
hale (Phleum pratense), Skovrør (Calamagrostis arundinacea), 
livene (Agroslis canina, A. vulgaris og A. alba), Miliegræs (Mi- 
limn efTusum), Flitterax (Melica uniflora), Bunke (Aira flexuosa),
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Tandbælg (Triodia decumbens), Bævregræs (Briza media), Hap
græs (Poa annua og P. nemoralis), Skov-Svinge! (Festuca silva- 
lica), Heire (Bromus secalinus og B. mollis), Stilkax (Bracbypo- 
dium gracile) og Raigræs (Lolium perenne). Endvidere af Halv
græssene: Star (Carex pulicaris, C. pauciflora, C. arenaria, C. 
cæspitosa, IC. vulgaris, C. limosa og C. digilata, den sidste ved 
Himmelbjerget), hvid Næbfrø (Rhyncospora alba), Kogleax (Scir- 
pus paucifiorus og S. cæspitosus) og Kjæruld (Eriophorum an- 
gustifolium og E. vaginatum). Fremdeles af de Kolbeblomstrede: 
Ingefær (Arum maculatum) og Kalmus (Acorus Calamus); af Kon- 
valfamilien: Konval (Convallaria majalis, C. multiflora og C. ver 
ticillata) og Fireblad (Paris qvadrifolia); af Orchideerne: Gjøgeurt 
(Orchis mascula og maculata) og Huullæbe (Epipaclis lalifolia); 
af Syrene: Skræppe (Rumex oblusifolius, R. Acelosa og Aceto- 
sella); af Synanthererne: Laktuk (Lactuca muralis), Høgeurt (Hie- 
racium vulgatum), Burre (Lappa intermedia og L. minor), Løve
tand (Taraxacum officinale), Kornblomst (Centaurea Cyanus), 
Reinfan (Tanacetum vulgare), Bynke (Artemisia campeslris og A. 
vulgaris), Brandbæger (Senecio vulgaris og S. silvaticus), Tusind
fryd (Bellis perennis), Røllike (Achillea millefolium), Gaaseurt (An- 
themis arvensis), Kamille (Matricaria Chamomilla) og Volverlei 
(Arnica montana); af Klokkefamilien: Rapuntsel (Phyteuma spi- 
catum) og Klokke (Campanula rotundifolia, C. Trachelium og C. 
glomerata): af Krapfamilien: Skovmærke (Asperula odorata); af 
Gedebladfamilien: Hyld (Sambaens nigra) og Linnæa borealis; af 
Bitterbladfamilien: Enzian (Gentiana campeslris og G. Pneumo- 
nanthe) og Bukkeblad (Menyanthes trifoliala); af Labialerne: Ti
mian (Thymus serpyllum og T. Chamædrys), Mynte (iMentha viri- 
dis og M. sativa), Marube (Marrubium vulgare) og Døvnælde-Tve- 
tand (Lamium album). Af de Rubladede: Forglemmigej (Myoso- 
tis versicolor, M. collina, M. sylvatica og M. lingulata) og Lunge
urt (Pulmonaria officinalis); af de iMaskeblomstrede: Kongelys 
(Verbascum Thapsus), Torskemund (Linaria vulgaris) og Æren- 
priis (Veronica officinalis); af Kodriverfamilien : Skovstjerne (Trien- 
talis europæa), Kodriver (Primula officinalis og P. grandiflora) og 
Arve (Anagallis arvensis); af Umbellaterne: Skarntyde (Conium 
maculatum) og Gifttyde (Cicuta virosa) sjelden; af Ranunkelfa- 
milien: Simmer (Anemone hepatica, A. nemorosa og A. ranun- 
culoides), Kobjelde (Pulsatilla vulgaris), Ranunkel (Ranunculus 
auricomus og R. acris), Vorterod (Ficaria ranuneuloides) og Fly- 
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dendc Frøpeber (Batrachium marinum); af Roserne: Vild Rose 
(Rosa canina), Hindbær (Rubus idæus), Brombær (Rubus plica- 
tus), Jordbær (Fragaria vesca), Nellikerod (Geum urbanum og G. 
rivale) og Polentil (Potentilla Tormenlilla og P. reptans); af de 
Ærteblomstrede: Visse (Genista anglica, G.. tinctoria og G. pilosa), 
Krageklo (Ononis repens) og Vikke (Vicia Orobus). Endelig 
maae blandt andre Plantefamilier endnu nævnes Suurkløver (Oxa- 
lis Acetosella), som er meget almindelig i Skovene, Violen (Viola 
canina og V. odorata), Senep (Sinapis arvensis), Springklap (Car- 
damine silvatica) og Katost (Malva silvestris og M. vulgaris). 
Hederne ere bedækkede med Lyngfamilien, nemlig Klokke-Lyng 
(Erica Tetralix) og Hedelyng (Calluna vulgaris), og deres eens- 
formige Udseende oplives hist og her af den smukke Gyvel (Saro 
Ihamnus vulgaris). Desuden voxe ved Udkanterne af Skovene: 
Blaabær (Vaccinium Myrtillus), Mosebær (V. uliginosum), Tytte
bær (V. Vitis idæa). Tranebær (V. Oxycoccos), Meelbær (Arcto- 
staphylos officinalis), Krækling (Empelnun nigrum) og Porsen 
(Myrica Gale i. I Gudenaaen svømme paa Vandet Nøkkerosen 
(Nymphæa alba) og Aakanden (Nuphar hileum), og imellem de 
forskjellige Sivarier (Juncus acutiflorus, J. filiformis og .1. sqvar- 
rosus) kneiser Diuinhammeren (Typha lalifolia) ved Bredderne.

Blandt Huns dy rene har den jydske Hest en gammel og 
vistnok fortjent Berømmelse. For saavidt som den ikke er 
blandet eller krydset med andre Racer, har den et temmelig 
grovt Hoved og en kort Hals, men er forresten velskabt, tem
melig stor, 10 Qvarleer eller derover, har en bred Bringe og 
kraftige Been, saa al den er vel skikket til Kjørehest. Den 
er fyrig, men dog from. De mere velhavende Bønder have 
overalt fortræffelige Heste. Koerne, for saavidt de ikke ere blan
dede med fremmede Racer, men meest nærme sig til den ægte 
jydske Race, ere gjerne af Middelstørrelse, eller forstørstedelen, 
især i de vestlige Egne, temmelig smaa. De have en rummelig 
og sid Bug og ere bagtil byggede forholdsviis stærkere end fortil; 
deres Lød er meget hyppigt graabrogel eller sortbroget: med en 
fiin Hals og en lille Doglap forene de gjerne cl lille. tilspidset 
Hoved med snarere store end smaa Horn; de have en lang 
Krop, et for del meste noget afskydende Kryds med lavt ansal 
Hale og korte Been, sædvanligen høiere bagtil end fortil; de ere 
nøisomme og trivelige, malke godt (15 til 20, ja endog i den 
bedste Malkelid indtil 40 Poller daglig) og egne sig meget godt 
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til Slagtning. De bedste, som slagtes i Jylland, kunne veic indtil 
400 Pund. De fremmede Racer, som navnligen spille en Rolle 
iblandt dem ved Krydsning og Blanding, ere Sveilzer- og Tyroler- 
Racen. Kjørsel og Ploining med Stude er meget almindelig. Det 
almindelige jydske Faar, som forresten kun sjelden træffes i sin 
Reenhed, og har Betydning ligeoverfor den for lieden ejendom
melige Industrie, Uldbinderiet, charakteriserer sig ved et glat 
Hoved, lige og opretstaaende Øren, line og høie Been, der som 
oftest ere slet stillede og uden Uld; dets Krop er smal og trind 
med en slet Uld under Bugen; Ulden er i det Hele taget grov 
og mangler Elasticitet. Den sletteste Typus træffes i Vesteregnen 
i det lille spidshalede Hedefaar, der yder kun en ringe Mængde 
daarligt Kjød ved Indslagtning og et lidet Qvantum Uld, der dog 
ofte kan være ret fiin, hvorfor Hedeulden søges af Strømpebin
dere og især af Hattemagere, en Omstændighed, der ikke har bi
draget lidet til at forsinke Hedefaarets Forædling. Faarene ere i 
de sidste 30 Aar krydsede med holsteenske, spanske og engelske 
Racer. Geden holdes undertiden som lluusdyr, men Eselet, som 
tidligere er seet paa enkelte større Gaarde, er atter afskaffet, 
rimeligviis fordi Hestene bleve som rasende af Skræk, naar de 
mødte dette Dyr paa Veiene. Det jydske Sviin er høibenet med 
langstrakt Krop, krum Ryg og hængende Øren. Det pleier, naar 
det er fedt, i andet Aar at veie omtrent 20 Lispund. Der findes 
blandt Svinene mange, som ere sorte og sortplettede, og som 
formenes at nedstamme fra en eller anden So, der i ældre Tider 
har parret sig med Orner af Vildsviin.

Af vilde Dyr forekomme omtrent 100 Stykker Vildt i 
Skovene, hvoraf Raavildt (Cervus capreohis) er langt overveiende 
i Antal, thi Krondyrene (Cervus elaphus) ere kun faa. Daadyret 
(Cervus Dama) forekommer ikke. Ræven er endnu temmelig al
mindelig, og af Harer indbringes undertiden om Vinteren 10 il 
12 Stykker om Dagen til Silkeborg. Skovmaaren (Mustela Martes) 
er skudt een Gang, og Grævlingen (Meles taxus) huserer ligeledes 
om Natten i Skovene. Desuden forekommer Ilderen (Mustela pu- 
torius), Maaren (M. Foina) og Væselen (M. erminea). For Odde
ren (Lutra vulgaris) sættes der Saxe i Søerne, navnligen i Bølling 
Sø i Hids Herred, da Skindet af delte smukke Dyr er meget søgt 
i Handelen. Egernet (Sciurus vulgaris), som omtales af ældre 
Forfattere, forekommer ikke. Muldvarpen (Talpa europæa) er langt 
sjeldnere paa de sandede end paa de lerede Jorde, og Pindsvinet 
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(Erinaceus europæus) er heller ikke hyppigt. Vandringsrotten 
(Mus decumanus) har fundet Vei til Silkeborg med Prammene fra 
Randers, men er langtfra saa talrig som i andre Byer. Af Fugle
vildt ere de saa velsmagende Urhøns (Tetrao Tetrix) eiendomme- 
lige for Hederne; fremdeles maa nævnes Vagtelen (Coturnix dae- 
tylisonans) og den almindelige Agerhøne (Pcrdix cinerea). Af 
Snepperne skydes Scolopax ruslicola, Sc. major og Sc. Gallinago, 
af Kramsfugle Turdus viscivorus og T. merula. Vildanden (Anas 
Boschas) og Graagaasen (Anser cinereus) kommer som Trækfugl. 
Viben (Vanellus cristalus) sees om Dagen, og Hjeilen (Charadrius 
pluvialis) klynker om Natten paa Hederne. Skovduen (Cohimba 
oenas) og Gjøgen (Cuculus canorus) fylde om Dagen Skovene med 
deres melancholske Stemmer, medens Uglerne (nemlig Slrix Aluco, 
S. Ulula, S. Otus, ja endog Bubo Dux) fortsætte den samme Con- 
cert om Natten. Hættenternen (Larus ridibundus) sces undertiden 
svæve over Søerne, men Nattergalen (Sylvia luscinia) besøger ikke 
de silkeborgske Skove. Fiskerierne drives langtfra i det Omfang, 
som de ere fordeelaglige, thi endskjøndt Floden og Indsøerne 
kun forholdsviis indeholde meget faa Arter, vrimle de dog af Fisk. 
Som Næringsmiddel er der tre Fisk, som spille Hovedrollen, nem
lig Aborren (Perca fhiviatilis), der tillige er et godt diætelisk Mid
del for Syge, Gjedden (Esox lucius), som naaer en meget betyde
lig Størrelse, og Aalen (Muræna Angvilla), som fanges i Mængde 
i de righoldige Aalegaarde ved Rye Mølle og Resenbro. Sjeld- 
nere forekomme Lax (Salmo Salar), Ørred (S. Trutta) og Forelle 
(S. Fario); fremdeles Suder (Cyprinus Tinca), Skalle (C. alburnus), 
Grundling (C. Gobio), Brasen (C. Brama), Hork (Acerina vulgaris) 
og Hundestejle (Gaslerosteus aculeatus). Karpen (Cyprinus Carpio) 
og Karudsen (C. Carassius) forefindes ikke. Af Crustaceerne inaae 
vi nævne Krebsen (Astacus lluviatilis), som i stor Mængde brin
ges paa Torvet i Silkeborg, navnligen fra Them Sogn. Dyrknin
gen af Bier (Apis mellifica) er ikke saa udbredt som i gamle 
Dage, og det er langtfra hos alle Bønder, at man seer Bistader i 
Haverne. Enkelte Proprietairer have dog begyndt at indføre den 
Dzierzonske Methode. Hugormen (Vipera berus) skjuler sig hist 
og her mellem Lyngen, og dens Bid hører ikke til Sjeldenhederne. 
Snogen (Coluber Natrix) og Staalormen (Angvis fragilis) ere lige- 
saa hyppige som i andre Egne.
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Det samtlige Areal, som vi her have beskrevet, og som 
har sine naturlige Grændscr mod Nord i Allingaaen, mod Øst i 
Gudenaaens bugtede Lob og Vandskjellet ved Bjarup Mose, mod 
Syd i Terrainets Sænkning ned mod de lavere Egne fra Høiderne 
i Vinding og Bryrup Sogne, og mod Vesten i Høideryggen, be
staaer altsaa af 8 Sogne af Skanderborg Amt og 9 af Viborg Amt 
med et samlet Fladeindhold af 113,599 Tønder Land eller om
trent 12 Qvadralmile. Deraf falde G8,201 Td. Land paa Skander
borg Amt og 45,398 Td. Land paa Ilids Herred. Hvad angaaer 
Jordbundens Bonitetsforhold, da falder der i Silkeborg, Linaa, 
Rye og Gjodvad Sogne omtrent 50 Tønder Land paa 1 Td. Hart
korn , i Sønder-Vissing, Vinding, Bryrup, Svostrup, Balle , Lem
ming og Serup mellem 30 og 40 Td. Land paa 1 Td. Hartkorn, 
i Sinding og Seiling 23, i Them 72, i Funder 84, i Kragelund 
134 og i Vrads 168 Td. L. paa 1 Td. Hartkorn. Den frugtbareste 
Deel er altsaa Midten af Hids Herred, dernæst komme Stræknin
gerne omkring Gudenaaen, derefter Them Sogn og endelig de 3 
vestlige Sogne, som tabe sig i Hedestrækninger paa Høideryggen 
og ere de mindst frugtbare.

Folkemængden bestaaer efter Folketællingen 1860 af 
13,392 Individer, hvoraf 6,893 ere af Mandkjønnet, og 6,499 af 
Qvindekjønnet. Vore Egne ere altsaa ikke stærkt befolkede, men 
holde deri Middelveien, thi der lever omtrent 1100 Mennesker 
paa Qvadratmilen, medens Aarhus Amt har 3000 og Ringkjøbing 
Amt 776 Mennesker paa Qvadratmilen. Nørre-Jylland har i Gjen- 
nemsnit 1400 Mennesker paa Qvadratmilen. Af Folkemængden 
falde 8273 Indbyggere paa Skanderborg Amt, og 5119 paa Hids 
Herred. Den danner 2761 Familier, bestaaende af 13,250 Per
soner, altsaa omtrent 5 paa hver Familie.
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Folkemængden.
(1860.)

S o g n c. Handkjøn. j Qvindekjon.
Summa

af begge Kjøn.

Silkeborg................................ 915
1

860 1775
Linaa ....................................... 673 627 1300
Rye........................................... 527 471 998
Sønder -Vissing..................... 387 397 . 784
Vinding.................................. 203 189 392
Bryrup .................................. 286 265 551
Vrads ....................... 200 191 391
Them.......................... 1086 996 2082
Gjødvad ................................ 233 226 459
Balle...................................... 424 428 852
Svostrup................................ 452 425 877
Seiling.................................... 169 160 329
Sinding.................................. 148 124 272
Lemming................................ 314 299 613

Sorup .................................... 191 178 369

Kragelund.............................. 103 393 796
Funder .................................. 28 2 270 552

Summa.......................................... 6893 6499 13392



Befolkningens Familieforhold.

1860. Familier. Mandkjøiq. Qvindekjim.
Summa

Sogne.
Familiernes 

Antal.

Antal Personer, 
hvoraf Fami
lierne bestaae.

Born 
og 

Ugifte.
Gifte. Enke- 

mænd.
Fra

skilte.
Summa.

Børn 
og 

Ugifte
Gifte. Enker. Fra

skilte
Summa.

af begge Kjøn.

Silkehnrr.................. 338 1664 598 296 16 5 915 530 290 36 4 860 1775
1300
998
784
392

285 1299 398 217 25 3 673 346 24S 33 u 627

Ryg ............................ 212 998 330 174 21 2 527 273 171 27 u 471

Sønder-Vissing ....
Vinding.....................

158
83

784
392

242
129

136
70

8
4

1
//

387
203

237
103

137
73

23
12 1

397
189

R ry nip....................... 114 551 170 107 S 1 286 147 106 12 265 551

Vrads......................... 87 391 121 71 8 u 200 108 74 7 2 191 391
2082
459
852
877
329
272
613
369
796
552

Them ....................... 418 2072 665 367 52 2 1086 563 371 59 3 996

Gjndvad ..................... 100 459 145 85 3 // 233 131 85 9 1 226

Balle........................ 179 852 266 147 10 1 124 256 151 18 3 428

Svostrnp.................... 179 867 270 162 18 2 152 249 158 15 3 425

Sailinp .................. 69 326 108 57 4 169 91 57 12 n 160

Sinding....................... 55 271 90 54 4 // 148 63 54 7 ii 124
299
178
393
270

I .Rrnming . . ............ 132 613 172 128 14 314 158 128 12 1

Serup......................... 70 366 120 64 6 1 191 102 64 11 1

Kragelund................ 170 794 238 149 13 3 403 217 149 24 3

Funder................... 110 551 168 106 8 u 282 149 106 13 2

Summa .—----- —— 2761 13250 4230 2420 222 21 6893 3723 2422 330 24 6499 13392
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Befolkningens Tilvæxt i vort Aarhundrede.

1 
Sogne. 1801. 1834. 1840. 1845. 1850. 1855. 1860.

Silkeborg
Linaa f

G9G 951 ' 1003 1229 ! 1612 11204 
(1179

1775
1300

Rye.............................. G69 82G 825 875 925 957 998
Sønder-Vissing .... 344 404 501 614 651 721 784
Vinding..................... 221 231 280 325 346 361 392
Bryrup........................ 198 271 311 347 3G9 491 551
Vrads.......................... 202 213 260 299 339 363 391
Them.......................... 1001 1714 1G92 1788 1876 1954 2082
Gjødvad ..................... 217 291 336 390 385 405 459
Balle .......................... 303 4 GO 481 519 G40 752 852
Svostrup ........... . . 402 5G2 614 G90 751 820 S77
Seiling....................... 1G9 250 239 247 266 293 329
Sinding..................... 155 212 233 231 237 252 272
Lemming................. 291 359 377 399 471 538 G13
Serup .......................... 20G 259 257 290 297 320 369
Kragelund................. 391 500 541 572 611 656 796
Funder....................... 28G 3GS 381 431 ’ 466 495 552

Summa....................... 5754 7934 8334 9219 10242 11764 13392

Befolkningens Næringsveie og Erhvervskilder.
(18G0.1

Geistlige Embedsmand 3
Civile Embedsmand. . 7 
Underordnede Bestil

lingsmand............. 11
Practiserende Læger.. 1
Apothekere............... 1
Jordemødre............... 1
Pensionister og Parti- 

culiers.......... 5
Contoirister............. 6
Institutbestyrerinder.. 4
Prammænd................. 2
Bagere.......................... 5
Barberer..................... 1
Blikkenslagere............. 2
Bogbindere................. 1
Bogtrykkere ............... 1
Bryggere (Øl-)........... 2
Brændevinsbrændere . 2

Silkeborg.
Bundtmagore ............. 2 i
Bødkere ...................... 3 .
Dreiere.......................... 2 I
Farvere........................ 3 i
Garvere....................... 1 .
Glarmestere................. 2 i
Guldsmede................. 1
Hattemagere......... • . 1
Hjulmand................... 2
Jornstøbere................. 2
Kalkbrændere............. 1
Kobbersmede............... 2
Malere.......................... 4
Murere.......................... 4
Møllere........................ 1
Rebslagere................... 2
Sadelmagere............... 3
Skomagere ................. 9
Skorsteensfeiere......... 1

Skræddere.................... S
Slagtere........................ 5
Smede........................ 6
Snedkere...................... 9
Stolemagere ............... 1
Sypiger........................ 11
Tobaksspindere........... 1
Træskomand ...... 11
Tømrere ..................... 5
Uhrmagere................... 2
Vævere.......................... 2
Boghandlere............... 1
Brændehandlere........  1
Commissionairer .... 3
Høkere.......................... 5
Kjøbmænd................... 17
Marchandisere............. 3
Gjæstgivero................. 6
Viinhandlere............... 1
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Vognmænd............... 8
Haandværkssvønde og

Lærlingo............. 146
Fabrikarbeidere......... 64

(1860.)
Præster og Skolelærere 16
Jordemødre............... 3
Skovfogder............... 2
Skovløbere............... 7
Propriotairer og Gaard- 

mænd............. 313
Forpagter................... 7
Huuseiere................. 314
Indsiddere................. 180
Bagere....................... 2
Brolæggere................. 3
Bødkere..................... 6
Fabrikanter............. 1
Guldslagere............... 1
Hjulmænd................. 9
Kurvemagere............. 1
Murere....................... 15

(ISGO)
Præster og Skolelærere 16
Jordemødre............... 2
Skovløbere................. 1
Proprietairo og Gaard- 

eiere............... 265
Forpagtere................. 9
Huuseiere................. 328
Indsiddere................. 201
Brolæggere............... 6
Bødkere..................... 2
Brøndgravere........ .. . 1
Brændevinsbrændere 1
Fabrikanter............... 1
Hjulmænd................. 4

Fabrikarbciderskor . . SO
Handelsbetjente og

Tjenestekarle.... 101
Tjenestepiger .... 136

Skanderborg Amt.
(7 Sogne.)

Møllere..................... 8
Rebslagere................. 1
Rokkedroiere............. 2
Sadelmagere............. 4
Skomagere ............... 5
Skræddere ... .... 16
Slagtere..................... 4
Smede....................... 24
Snedkere................... 18
Stolemagere............... 3
Syersker................... 25
Træskomagere........... 301
Teglbrændere............. 4
Tækkemænd............. 1
Tømrere..................... S
Uhrmagere................. 2

Hids Herred.
Murere ....................... 18
Møllere........................ 5
Malere.......................... 1
Musikanter................. 2
Skomagere ................. 5
Skræddere................... 13
Smede......................... 22
Snedkere..................... 18
Stolemagere............... 2
Syersker ............. ... 15
Træskomagere............. 7
Teglbrændere............... 10
Tømrere............... ... 20
Vævere......................... 39

Dagloiore og Arboids- 
mænd............... 63

Arrestanter................... 3
Almisselommer.......... „

Vævere.......................... 25
Veimænd...................... 3
Prammænd.................. 4
Pottemagore............... 8
Høkere.......................... 4
Landkræmmere........  1
Pottohandlore..........  1
Træhandlere............. 3
Pensionister ...... 2
Kromænd................. 6
Particuliers............... 14
JDagleiere og Arbeids- 

mænd...... .  133
Tjenesstekarlc........ 364
Tjenestepiger.......... 305
Almisseloinmer......... 93

Uldbindere...............  3
Prammænd............... 19
Skorsteensfeiere .... 1
Høkere....................... 2
Landkræmmere........  2
Træhandlcre............. 1
Kromænd................... 4
Particuliers............... 5
Dagleiore og Arbeids- 

mænd ......... 145
Tjenestekarle ........... 301
Tjenestepiger............. 261
Almisselemmer......... 41

Tabellerne i det statistiske Tabelværk over Reproduktio
nen og Mortaliteten omfatte kun 5 Aar (1850—54) i den 
Form, hvori de her ere udarbeidede, og jeg har derfor, ved Op
tællinger efter Kirkebøgerne, tilfoiet de 5 foregaaendc og de 5 
efterfølgende Aar, saa at mine Tabeller ialt omfatte 15 Aar (1845 
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til 59). Silkeborg, Linaa og Sønder-Vissing, som i Tabelværket 
vare tagne sammen med deres tidligere Annexer, maatte heel og 
holden optælles særskilt. Da det har statistisk Interesse, har jeg 
tilføiet særegne Rubrikker for Selvmordere og dem, som ere om
komne ved Ulykkestilfælde. Disse ere medregnede under Døds
fald, ligesom de Dødfødte ere medregnede baade under Dødsfald og 
Fødsler. Naar Silkeborg særskilt nævnes, forstaaes ved Skander
borg Amt de 7 Sogne af dette Amt, som vi have medtaget, og 
ved Jyllands Midte forstaaes hele vort Territorium.

Silkeborg*

) To af disse var et sammenvoxet Tvillingpar.

Aar. Violsor. Fodslor. Døds
fald.

Flere
Fodto ond 

Dode.

Flero
Dødo end 

Fodto.

Dod- 
fodto.

Omkomne 
vod 

Ulykkes
tilfælde.

Selv
mordere.

1845 4 10 13 U 3 1 1 1
1846 2 17 5 12 n 1 1 it

184" 5 17 6 11 H n 3 H

1848 2 24 5 19 H u H n

1849 8 20 14 6 II 1 n 1
1850 7 32 10 22 II 2 u ff

1851 7 36 12 24 II 4 n II

1852 10 41 13 28 II 4 2 II

1853 6 45 19 26 H 4 1 II

1854 9 65 30 35 H 7’) H II

1855 14 68 49 19 U 2 1 II

1856 22 87 29 58 II 2 n n

1857 26 85 58 27 H 2 3
1858 13 91 40 51 H 6 1 1
1859 16 84 50 34 H 2 1 u

Summa 151 722 353 372 3 38 14 3
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Skanderborg Amt.

Aar. Violaer. Fodsler. Dødsfald.
Flere

Fødte end 
Døde.

Dødfødte.
Omkomne 

vod 
Ulykkes
tilfælde.

Selv
mordere.

1845 41 171 117 54 11 n

1846 51 205 127 78 10 2
1847 51 197 144 53 7 5 1
1848 39 200 121 79 10 3 //
1849 57 213 152 61 9 1 //
1850 51 197 125 72 18 M u

1851 56 219 114 105 9 0 1/
1852 58 222 104 118 18 5 f*

1853 61 246 128 118 16 5
1854 53 243 120. 123 7 1 1
1855 44 236 136 100 19 1 1
1856 54 233 114 119 7 1 1
1857 69 239 167 72 12 3 1
1858 62 272 155 117 16 M 2
1859 50 265 147 118 18 3

Summa 797 335S 1971 1387 187 29 10

Hids Herred.
t--

Aar. Violser. Fødsler. Dødsfald.
Flere

Fødte end 
Døde.

Dødfødte.
Omkomne 

ved 
Ulykkes
tilfælde

Selv
mordere.

1845 36 129 48 81 3 3 1
1846 27 123 S2 41 6 1
1847 41 132 81 51 4 2 u

1848 43 164 76 88 1
1849 23 131 107 21 15 2 u

1850 23 165 78 87 8 3
1851 43 164 86 78 8 3 1
1852 46 183 87 96 S 2
1853 34 150 90 60 7 1 1
1851 36 171 91 80 6 r/ ft

1S55 32 170 91 79 5 1 ff

1856 58 195 82 113 13 1
1857 4$ 218 111 107 14 1 1
1858 43 201 125 76 10 1 1
1859 45 203 124 79 10 2 3

Summa 578 2499 1359 1140 124 24 8
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For al skaffe en Middelværdi for Folkemængden tilvcie for 
disse 15 Aar, har jeg taget Tværsummen af de 4 Folketællinger 
1845, 50, 55 og 60 og divideret den med 4, dernæst har jeg divi
deret Summen af samtlige Vielser, Fodsler og Dødsfald med 15, 
for at faae deres aarlige Middeltal, og af disse Talstørrelser er 
nu det procentiske Forhold til Folkemængden beregnet. Ligeledes 
er det aarlige Middeltal af Dødfødte betragtet i dets procentiske 
Forhold til de aarlige Fødsler. Da Folketællingen 1860 er fra 
1ste Februar, kan den uden mærkelig Feil benyttes til Tabeller, 
som sluttes den sidste December 1859. Paa denne Maade er 
nedenstaaende Reproduktions- og Mortalitetstavle construeret.

Reproduktionstavle.

1845—59.
Middelværdi 
for Folke
mængden.

Middeltal 
af aarlige 
Vielser.

Vielser om 
Aaret 

blandt 100 
Mennesker

Middeltal 
af aarlige 
Fødsler.

Blandt 100 
Mennesker 
fødes om 

Aaret.

Silkeborg................... 920 10,1 48 5,21
Skanderborg Amt . . 5855 53,1 0,9 224 3,83

4387 38,& O.o 166 3,i8e
Jyllands Midto . ... 11162 101,- 0,91 438 3,92

Mortalitetstavle.
■ ■■

Middelværdi Middeltal Af 100 Mon- Middeltal Af 100 Fodtc
1845—59. for Folke- af aarlige nesker døe af Dødfødte ere

mængden. Dødsfald om Aaret om Aaret. Dødfødte.

Silkeborg............. .. 920 23 2,30 2,5 5,2
Skanderborg Amt . .. 5S55 131 2,23 12,5 5,3

43S7 90 2,03 8,3 5,o
Jyllands Midte......... 11162 211 2,16 23,3 5,32

Sammenlignes nu disse procentiske Forhold til Folkemæng
den med Gjennemsnitsberegningcn for hele Monarchiet, da faae vi:

Vielser. Fodsler. Dødsfald. Dodfødte.

Hele Monarchiet.............
Jyllands Midte...............

1 ,6.>
0,91

3,22
3,92

2,22
2,18

4,50
5,32
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Dersom Læseren synes, al denne Sammenligning halter, fordi 
vor Beregning omfatter 15 Aar, medens TabelværkclH kun gjælder 
for 10 Aar (1845—54), da kunne vi af vore Tabeller ogsaa be
regne de samme 10 Aar som Tabclværkcts; og vi faae da:

1845-54. Vielser. Fodslor. Dødsfald. Dødfødte.

Hele Monarchiet.............
Jyllands Midte...............

1,05 
0,so 3.„

2,M
•2,>3

4,60
5,;m

Resultatet bliver paa begge Steder det samme, nemlig færre 
Vielser, færre Dødsfald og hyppigere Fødsler. Reproduktionen 
maa altsaa være kraftig, hvilket slemmer godi med Tabellen over 
Befolkningens store Tilvæxl i vort Aarhundrede. Til Sammenlig
ning med Silkeborg foreligger en Beregning for en By af omtrent 
samme Størrelse, nemlig Korsøer (llolsl), og heraf seer man, at 
saavcl Fødsler som Dødsfald i Silkeborg og de Dødfødtes Forhold 
til de aarlige Fødsler overstige de samme Forhold i andre Byer.

--
Vielser. Fødsler. Dødsfald. Dødfødte.

Korsøer........................... 1.0 3,: 3.2
Silkeborg.......................... L« 5,2 2,o 5,2

Vi komme derfor senere atter tilbage til disse Beregninger. 
De nægte Fødsler har jeg ligeledes optalt efter Kirkebøgerne for 
15 Aar, og deraf construeret følgende laste over :

Uægte Børn.
(1845—59.)

15 Aar. Summa.
A arligt 

Gjcnnemsnit.
Af 100 Fødsler 

ere uægte.

Silkeborg......................... 78 5,2 10.«
Skanderborg Amt............ 207 13 s 6,t
Hids Herred..................... 161 1 0.9 6,5
Jyllands Midte................. 449 29,o 6,S2

Denne Tabel forklarer sig selv, og man seer, at de uægte 
Fødslers Antal er langt større i Silkeborg end i Landsognene.
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De, som i halvandet Decennium ere omkomne ved Ulykkes
tilfælde, ere ialt 67 eller omtrent 4,5 om Aaret og 1,8 pCt. af de 
Døde, og deraf falder det overveiende Antal eller 43 paa Silke
borg, Them, Rye, Linaa, Gjødvad og Balle, eller paa de Sogne, 
som ere beliggende ved de store Indsøer og Vandløb. De paa 
denne Maade Omkomne ere næsten alle druknede, enten om Vin
teren paa isen, eller om Sommeren ved Seilads eller Svømning, 
undertiden om Natten i Mergelgrave. Hvorvidt den Druknede til
lige er Selvmorder, er noget, som undertiden ikke med Sikkerhed 
kan afgjøres. De, som omkomme ved at styrte ned fra Bygninger, 
ved uforsigtig Kjørsel, Vaadeskud eller sammenstyrtede Mergelgrave 
ere meget faa. Selvmorderne tage sig alle af Dage ved Hængning, 
og der er mig kun eet Forsøg med Kniven bekjendt, som imidler
tid mislykkedes. Selvmord ved Gift, som er saa almindeligt i 
Kjøbenhavn, er uden Exempel. Antallet, i 15 Aar er 21 eller 1,4 
om Aaret og 0,5 pCt. af de Døde.

At bestemme det i vore Egne herskende Klima, som med 
Hensyn til Sundhedsforholdene har en saa stor ætiologisk Betyd
ning , hører til en af vore vanskeligste Opgaver. I et Land af 
saa ringe Omfang som Danmark kan Forskjellen ikke være stor, 
og det er derfor kun efter en lang Række af Iagttagelser paa 
skarpe og flinimærkende Instrumenter, at man opdager de Nuan
cer. som Forskelligheden i Klimaet frembyder. Forarbeider fore
findes ikke, undtagen nogle Optegnelser af Vindene fra Frysen- 
borg Egnen. Jeg har derfor i 3’/s Aar hver Dag noteret Varmen. 
Lufttrykket, Fugligheden, Vinden og Luftens Tilstand i Silkeborg, 
nemlig i 1859 med 5 Iagttagelser om Dagen, og fra 1ste Januar 
1860 til Isle Juli 1862 med 9 Iagttagelser om Dagen, og paa 
denne Maade forskaffe! mig et brugeligt Materiale. Disse Iagt
tagelser, hvis samlede Antal overstiger 10,000, maa Læseren mod
tage med Tillid, thi de ere altfor voluminøse til her at kunne 
anføres.

Thermometret, som i 1859 var et paalideligt Reaumurs Ther- 
mbineter med Qviksølvsøile og blev aflæst een Gang om Dagen, 
blev i 1860 ombyttet med et kostbart og yderst fiintmærkende 
Normalthermometer (Celsius), hvis Skala var indesluttet i en cylin
drisk Glaskapsel og saaledes inddelt, at */io Grad tydeligen kunde 
aflæses: dette Thermometer blev noteret 3 Gange om Dagen, 
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nemlig Kl. 9 om Morgenen, Kl. 2 Eftermiddag og Kl. 11 Aften, og 
var ligesom det forrige Instrument udhængt i Skygge mod Nord.
3 Tommer fra Vinduesruden, 10 Fod over Jordsmonnet og 100 
Fod over Havets Niveau. Naar man altsaa af disse Iagttagelser 
paa sædvanlig Maade beregner først Døgnets og dernæst Maaneder- 
nes Middeltemperatur, omsætter Graderne efter Celsius til Reau
mur ved at multiplicere dem med 0,8, og dernæst corrigerer Re
sultatet til sandt Medium efter de timevise Iagttagelser paa Nyholm, 
da faaer man for det første for 3 Aar følgende

Middeltemperatur i Silkeborg.
(Reaumur.)

Maaned. 1859. 1860. 1861. Middeltal 
af 3 Aar.

Januar .............................. 2,02 1,14 -j- 2,58 0,io
Februar ............................ 0,so 0,80
Marts................................ •1,01 -j- 0,27 2,50 o i.
April................................ 4,54 3,07 3,81 4,n
Mai.................................... 1 1,15 6,11 S,40
Juni.................................. 10,41 12,24 12,62
Juli.................................. 15,25 1 2,03 12,80 13,39
August............................ 15,13 10,04 1 1,00 12,50
September ..................... 11,15 9,28 9,30 9,01
October............................ 5,os / 14 7,oo
November........................ 3,38 1,31 2,80 2,53
December ....................... 1,03 — 1,71 2,03 0,23

Hele Aaret..................... 7,13 4,89 5,78 6,13

Sammenligne vi med Kjøbenhavn og tilføic Thermometrets 
maanedlige Middelspillerum, da faae vi:

MeiHvinsk Topographio.
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.Uaancd.
Silkeborg. Kjobcnhani.

Varme. Spillerum. Varme. Spillerum.

Januar ................................. 0,io 13,07 tt•1 1 3,34
Februar .................... 0,£O 12,co —7— O.co 1 3,49
Marts ................................... 2,11 13,47 1,16 1 4,33
April................................. 4,n 1 5,43 4,oi 15,02

......................8,10 17,GO 9,51 17,00
12.82 12,85 1 6,09

Juli ................................. 13,€3 14,50 1 5,04
August ............................ 12,50 1 1,73 14,18 14 08
September........................ 9,oi 12,53 1 1,36 14.00

7,00 15,57 7,09 1 3,09
2,53 14,17 3.75 1 3,86

December.......................... 0,23 14,70

•o- 
1

12,59

0.25 • 0,32 13,14
Fnraar .............................. 4,87 5,20 1 5,05
Snmmar ......................... 1 2,03 13,96 1 5,05
Efteraar............................ 6,43 14,00 7,00 13,70

Hele Aaret ............... 6,13 14,17 6,58 14,54

Middeltemperaturen skulde altsaa i Jyllands Midte være 6,13, 
medens den i Kjøbenhavn er 6,58 (Schouw), 6,47 (J. Muller) 
eller 6,14 (P. Pedersen); men denne Sammenligning er for 
saavidt mangelfuld. som vore Iagttagelser kun omfatte 3 Aar, 
medens de kjobenhavnske ere Middeltallet af en lang Aarrække. 
Vælge vi derfor Aaret 1861, hvori vore egne og Landbohøiskolens 
Iagttagelser ere skete paa samme Maade, nemlig 3 Gange om Dagen 
og paa eensartede Instrumenter (Celsius), og corrigerc vi Iagt
tagelserne i Silkeborg til sandt Medium med Landbohøiskolens 
egne Correctionselemenler, da bliver Sammenligningen særdeles 
skarp og paalidelig.



Anden Afdeling.

(Nosographisk-hygieinisk.)
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Silkeborg. Landbohoiskolcn.1861 (C°).

Januar .................................... —j- 3,n 3,89
Februar .................................. 1,30 0,16
Marts...................................... 2,10
April...................................... 4,61 4,50
Mai.......................................... 7,64 8,02
Juni........................................
Juli........................................ 17,18
August.................................. 15,03 16,04
September.............................. 11,65 1 1,15
Or.toher .................................. 8.-0 9,01
November ................................
December ............................. 2; 66 *2,00

Vinter.................................... 0,n -r- 0,»8
Foraar ......................................... 5,18 5,18
Sommer .................................... 15.54 16,65
Efteraar............................... 8,03 8,19

Hele Aaret......................... 7,w° C. 7,ioC.

Disse Iagttagelser ere fortsatte ind i Aaret 1862 paa samme 
Maade, og til Juli Maaned, nemlig:

1862 (C°).
I

Silkeborg.
1
Laiidbohoiskolcn.

Januar ................................... —j— 0,13 1,81
Februar ................................. -T- 0,51 -7- 2,14
Marts..................................... O.io •— 0,34
April..................................... 5,30 5,13
Mai......................................... 11,02 12,16
Juni........................................ 12,62 14,22

Et halvt Aar....................... 4,88° C. 4,58° C.

Iagttagelser for 1861 fra det nordlige Sjælland, som have 
været offenlligen bekjendtgjorte, have givet følgende Resultat.

4
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1861 (R°). Jylland. Sjælland.

Vinter....................................0,13

•1,17

12,37

Eftoraar.................................. 6,44 6,43

Hele Aaret............................ 5,-8° R. 5,SS° R

See vi tilbage paa disse Undersøgelser, da ville vi overall 
blive opmærksomme paa, at Aarets Middeltemperatur er lidt lavere i 
Jyllands Midte end i Sjælland, og hvad der navnligen er paafaldende, 
at Vinteren i Jylland er mildere end i Sjælland, medens Sommeren 
er betydeligt koldere. Grunden hertil vil forsi senere opklares.

Lufttrykket i Silkeborg er ligeledes blevet forfulgt i 31/? Aar paa 
samme Maade som Varmen, nemlig 1859 med een Iagttagelse om 
Dagen, og i de følgende 21/** Aar med 3 Iagttagelser om Dagen, 
Kl. 9, 2 og 11, og deraf er beregnet Middellufttrykket for hvert 
Døgn og for hver Maaned. Barometret, som har været brugt hertil, 
er imdersøgt og prøvet af Sagkyndige og befundet at være paalide- 
ligt. Det er forsynet med Thermomcter og Nonius, saa al Vio 
Linie med Skarphed kan allæses. Hver enkelt Iagttagelse er re
duceret til 0 Graders Temperatur efter en Tabel, som er mig 
meddelt fra Landbohoiskolen, og beregnet efter Instrumentel.

Lufttryk i Silkeborg’.

Maaned. 1859. 1860. 1861. Middellryk 
for 3 Aar.

Januar.............................. 28— 0,47 27 — 10,55 28- 2,o, 28- 0,3-.
Februar ............................ 27 —JO.co 27- 10.05 27—1 l,3i 27—10,o;.
Marts................................ 27— 9,w 27 — 10,50 27— 8,4i 27— 9,37

27— 9,53 28 - 0,io 28- 1,io 27-ll,eoMai i ............................
28— 0,3o 28- 0,2« 28- 0,oo

Juni ................................ 27-11,20 27 — 10,40 28 - 0,32 27—11,37
Juli.................................. 28 - 0,30 27 -11,5i 27—10,20 27—11,38
August ........................... 27 - 11,20 27— 8,67 27 - 1 1 .24 27—10,47
September....................... 27 — 10,2t> 27 - 11,18 27-10,50 27—10,e«
October............................ 27— 9,71 27—11,3« 28 2,42 27-1 1,63

2S— 1,30 27-11,43
December..................... 27—11,to 27—10,45 23- 1,53 27 -11,o«

Hele Aaret..................... 27—11,10 27-11,03 27-11,02 27—1 l,w
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Udtrykt i Pariser-Linier, for lettere at kunne tilføic del maaned- 
lige Middelspillerum, og sammenlignet med Kjøbenhavn, bliver 
Middelhifltrykket altsaa følgende :

Uaancd.
Silkeborg. Kjobculiarn.

Lufttryk. Spillerum. Lufttryk Spillerum.

Januar ............................. 336,87 13,87 336,13 16,18
Februar ....................... 334,05 13,10 336,28 15,43
Marts.................................... 333.3- 11,70 337,io 14,79
April............................... 335,co 13,eo 337.47 13,10
Mai................................. 33G,oo 10,58 337,71 9,48
Juni................................. 335,87 8,60 337,51 9,64
Juli ............................... 335,38 5,37 336.no 8,28
August............................. 334,4- 336,08 8,74
September....................... 334,er. 10,oa 337,02 11,78
October......................... 335,83 11,57 337,70 12,72
November ...................... 335,43 18,93 337,28 15,51
December......................... 335,os 15,20 336,20 15,38

Vinter ............................. 336,n 15,00
Foraar ............................. 337.40 12,40
Sommer............................... 335 o-: 7,11 337,08 8,69
Efteraar........................... 335,81 13,71 337,85 13,84

Hele Aaret.................... 335,ss 11,71 337,02 12,50

Tager man Aaret 1861 og det første Ilalvaar af 1862, og sam
menligner dem med Landbohøiskolens Iagttagelser, da faaer man:
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1861. Silkeborg. Landboheiskolcn.

28— 2,08 28— 2,oi
27—11,31 28— 0,o*
27— 8,41 27— 8.ra

April....................................... 28— l,w 28— l.io
Mai......................................... 28— 0,°e 28— 0,08
Juni......................................... 28— 0.3° 28 - 0,52
Juli......................................... 27—IO,o0 27 — 10,81
August .................................. 27 — 11,94 27 ll.oo
September.............................. 27 — 10,50 27-11,07
October.................................. 28 2.4« 28— 3,3«

27— 8,02 27— 8.82
December .............................. 28- 1,58 28 — 2,35

Vinter .................................... 28 1,78
Foraar.................................... 27—11,40
Sommer.................................. 27—11,95 27—11,07
Efteraar.................................. 27—10,rs 27-11,74

Hele Aaret............................ 27 — 11,09 28— 0,i5

1862. Silkeborg. Landboheiskolcn.

Januar......... ........................ 28— 0,i4
28— l,ii 28— 2,32

Marts ............... ..................... 27 — 10,45 27 —1 1,33
April ................................... 28— 0,07 28— 0,82
Mai........................................... 28— 0,24 28— l,io
Juni......................................... 27 — 10,09 27 10,oo

Et halvt Aar....................... 27 — 11,03 28— 0,4o

Bekjendlgjørelserne fra det nordlige Sjælland for 1861 have 
givet følgende Resultat:

1861. Jylland. Sjælland.

28— 0,w 28- 1,93
27 —11 ,28 27—11,70
27 — 11,95 27 -11,ro

Efteraar.................................. 27—10,98 27 -11.57

Hele Aaret............................ 27-11,09 28— 0,97



Af disse Undersøgelser seer man overalt, al Barometerstanden 
er lavere, eller at Lufttrykket er mindre i Jyllands Midte end i 
Sjælland.

Luftens Tilstand har jeg noteret hver Dag og dertil brugt de 
I Betegnelser: Klart, Blandet, Mørkt og Taage. Deraf er Middel- 
tallet søgt for 3 Aar (1859—61) og sammenlignet med Kjøben
havn for en længere Aarrække.

Luftens Tilstand.

I
3 Aar. Klart. Blandet og 

Morkt.
Taage. Summa.

Vinter ............................. 20 61 9 90
Foraar ............................. 29 59 4 92

35 56 1 92
Efteraar........................... 19 61 8 91

Summa ........................... 103 240 22 365

Kjobenhavn .................... 69 263 33 365

De klare Dages Antal i Silkeborg er forholdsviis saa stort, 
fordi Aaret 1859 havde saa usædvanligt mange klare Dage, nem
lig 129, og tager man derfor Middellallet af de to andre Aar, 
bliver de klare Dages Antal kun 91.

August's l’sychromeler eller Fugtighedsmaaleren be
staaer, som bekjendt, af to fine Thermometre (Celsius), ophængte 
paa et Stativ, af hvilke del ene har Kuglen omviklet med Musse
lin. Denne Kugle dyppes i et Glas Vand, og man sørger for, al 
ingen Draabe bliver hængende ved Kuglen; jo tørrere Luften er, 
desto hurtigere vil Tøiel tørres, men ved denne Fordampning vil 
Kuglen afkøles, og Thermometret altsaa synke; jo større Forskjel 
der er i Angivelserne af det tørre og fugtige Thermometer, desto 
tørrere er Luften. Efter 5 til 10 Minutters Forløb vil det fugtige 
Thermomeler være kommet paa sit laveste Punkt, hvor det bliver 
staaende i længere Tid. Nu aflæses begge Thermometre, og af 
de angivne Grader og deres Differents kan man beregne Luftens 
Fugtighedsforhold. Det er en Selvfølge, at det er del tørre Ther
mometer, som tillige er brugt til at bestemme Temperaturforhol
dene i Silkeborg, og for en Sikkerheds Skyld har jeg gjentagne 
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Gange om Vinteren prøvet at nedsænke mine Thermometre i Snee, 
og disse fortræffelige Instrumenter have hver Gang viist nøiagtigen 
paa 0°. Efter August’s Tabeller kan man, naar man har om
sat Psychrometrels Grader efter Celsius til Reaumur ved at mul
tiplicere dem med 0,8, ved Hjælp af Lufttrykket, reduceret til 0°, 
Differencen mellem begge Thermometre, en constant Factor og 
Damptrykket af den mættede Atmosphærc ved de to Thermome- 
tres Varmegrader, der anføres i Tabellerne, beregne det absolute 
Damptryk i Linier og den relative Fuglighedsgrad i pCt. Ved 
Damptrykket forstaaer man den Høide, som her er udtrykt i 
Pariser-Linier, hvortil de i Luften indeholdte Vanddampe ere istand 
til at løfte Qviksølvsøilen, og ved den relative Fugtighed forslaaes 
Vanddampenes procentiske Forhold til den mættede Atmosphære, 
naar denne sættes = 100. Denne mathematiske Operation har 
jeg gjentaget hver Dag gjennem lo meteorologiske Aar (Isle De
cember 1859 til 30te November 1861), og saaledes for to Aar 
beregnet Fugtighedsforholdene i Silkeborg paa samme Maade som 
P. Pedersen (Danmarks Fugtighedsforhold. Kjobenhavn 1853) har 
beregnet dem for sex Aar i Kjobenhavn. Tager man Middeltallet 
af disse to Aar og sammenligner dem med Kjobenhavn for sex 
Aar, da faaer man følgende Middelværdier for

Fugtigh.ed.en.

Maancd.
Damptryk

i Pariser-Linier.
Relativ Fugtigbedsgrad

i pCt.

Silkeborg. Kjobenhavn. Silkeborg. Kjobenhavn

December.............................. 2,53 1 ,83 74,0-2 85,39
Januar................................... 2,40 1,52 80,so 70,34

2,00 1,76 78,82 87,01
Marts..................................... 2,50 2,31 82,37 83,oo
Xpril................................ 2,oo 2,3? 73,53 80,po

Mai ................................ 3,40 3,10 69,40 75,no
Juni........................................ 4,80 4,15 73,23 75,30
Juli.................................. 5,55 4,00 75,55 78,io
August.............................. 5,34 4,03 75,30 81,21
September........................ 4,53 4,02 81,71 83,45
Ortober................................ 3,05 3,30 80,76 89,io
November.......................... 2,03 2,57 80,53 88,11

Hele Aaret..................... 3,ei 3,05 77,26 81,50
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Paa Landbohøiskolen er Fugtighedsgraden beregnet for 10 
Maaneder af 1861, som sammenlignet med vore Beregninger for 
1861, uden Decimaler, fordi Landbohøiskolen ikke tilføier dem, 
giver følgende Resultat:

Fugtighedsgrad.
(1861.)

Maaucd. Silkeborg. Landbohøiskolen.

Marts...................................... 85 85
April...................................... 68 66
Mai........................................... 63 61
Juni......................................... 65 62
Juli........................................ 73 73
August.................................... 71 76
September.............................. 82 84

82 83
November.............................. 89 S9
December................................ 87 90

10 Maaneder.......................... 76,5 76,0

Fugtighedsgraden synes altsaa at være omtrent den samme 
som i Kjøbenhavn, medens Damptrykket maaskee er noget større.

Nedslagenes Antal og Beskaffenhed er noteret hver Dag, og 
et Overblik over dem efter en Gjennemsnitsberegning for 3 Aar 
(1859—61) er bragt tilveie i følgende Tabel, som er sammenlignet 
med Kjøbenhavn for 22 Aar.
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Nedslag i Silkeborg.

3 Aar. Regn. Snoe. Regn og 
Snee.

Hagel. Summa.

Januar............................ 5 5 1 11
Rohm ar............................ 3 3 1 1 8
Marts.............................. 11 4 1 16
April ...................... • 4 2 2 3 11
Mai ................................. 9 1 9 12
Juni................................. 12 12
Juli............................... 10 1 11
August........................ 15 // // 15
September................. 14 m 1 15
October...................... 9 1 10
Nnvnmber .................... 10 2 1 1 14
December................... 8 12

Vinter ........................ 16 12 2 1 31
Foraar.............................. 24 3 5 39
Sommer......................... 37 1 38
Efteraar...................... 33 2 1 3 39

Hele Aaret............... 110 21 G 10 147

Nedslag i Kjøbenhavn.

22 Aar. Regn. Snee. Regn og 
Snee.

Hagol. Summa.

14 18 3 36
19 8 2 3 32
39 1 40

Efteraar..................... 30 2 // 1 33

Hele Aaret ...............102 28 5 6 141

Forskjellen i Regndagenes Antal er sandsynligviis ikke stor. 
Tordenveir viser sig 11 Gange om Aaret i Silkeborg; Middeltallet 
for Danmark er forresten 13. Havgusen fra Vesterhavet naaer 
ikke hertil.

Da jeg ikke har været i Besiddelse af et Ombrometer eller 
Regnmaaler, saa hensættes her Undersøgelserne for 1861 fra 3 af
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Landhuusholdningsselskabets Stationer, nemlig Landbohniskolon, 
Skaarupgaard ved Aarhus og Tarm ved Varde. Januar og Fobrnnr 
ere ikke medtagne, fordi de to jydske Stationer ingen Siwemnalore 
have havt. Tabellen er sammenlignet med Kjøbenhavn for 34 Aar.

Regnlioide i danske Linier,
(1S61A

1
Haaned. Kjobenhavn. ; 

(3-1 Aar.)
.andbohoiskolcif Skaarupgaard. Tarm.

Marts................................i 28,i 28,4 22,s 22,3
April............................... | U,4 5,s ll.r 9,o
Mai................................. 18,5 13,o 7,3 21 ,o
Juni................................. 24,0 35,o 32,o 22.«
Juli.......... ........................ 2S.2 43,, 37,. 24,<>
August............................. 30,o 23, ? 36,: 38,c.
September...................... 24.3 33.-. 37,7 58,i
October.......................... 26,i 2,o 2,a 2,9
November ...................... | 24,1 38,5 31,9 60,4
December........................ 20,5 13,5 6,5

i ’

10 Maaneder.................. 20" 2'" 20" 2'" i is'* li*" 1 22" 2"'

Silkeborg ligger omtrent midtveis mellem Skaarupgaard og 
Tarm eller mellem Øst- og Vestkysten, saa at Middeltallet eller 
20 Tommer 6 Linier omtrent maa være Silkeborgs Regnhøide for 
10 Maaneder. Ved Regnhoiden forstaaer man den Høide, hvortil 
Vandet vilde blive staaende paa Jordens Overflade, ifald det ikke 
fordampede, sank i Jorden eller skyllede i Havet.

Betragte vi Resultaterne af disse Undersøgelser samlede, da 
faae vi en Fugtighed og Regnmængde ligesaa stor som Sjæl
lands og maaskee større, et Lufttryk i Jyllands Midte, som er 
mindre end i Kjøbenhavn, en lavere Middeltemperatur med lidt 
mildere Vinter og betydelig koldere Sommer, eller med andre Ord 
de Egenskaber, som charakterisere et Kystklima i Modsætning 
til Sjællands, som snarere maa kaldes Oplandsklima. Klimaet i 
Jyllands Midte synes saaledes at nærme sig mere til Englands 
Klima, medens Klimaet i Kjøbenhavn kommer Ruslands nærmere. 
At Grunden hertil maa søges i den hyppige og kraftige 'Vesten
vind, som ved at bringe Fugtigheden til os fra Nordsøen, formil
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der Vinteren og afkøler Sommeren, ville vi strax faae at see ved 
at kaste et Blik paa Vindene.

Anemologien staaer nemlig paa langt bedre Fødder end de 
andre meteorologiske Bestemmelser, thi her foreligge 3805 Iagt
tagelser over Vindene, som ere anstillede af en Skolelærer i 
Hammel ved Frys en borg i Løbet af 6 Aar (1837—42), og 
som i Forening med vore egne 3 Aar eller 1095 Iagttagelser, 
ialt blive 4900 Iagttagelser i 9 Aar, hvilket maa ansees for et 
temmelig betydeligt Materiale. Beregner man de 8 Hovedvinde og 
udtrykker dem i Tusinddele efter alle sex Aars Iagttagelser ved 
Frysenborg, da seer man af følgende Tabel, hvormange Gange 
enhver Vind har blæst af 1000 Vinde i hver af de 4 Aarstider 
og i samtlige 6 Aar.

Aarstid. N. NO. 0. SO. s. SV. v- NV.

Vinter .......................... 124 12 227 103 215 71 161
Foraar .......................... 98 181 51 191 71 133 55 214
Sommer ..................... 52 74 27 166 94 227 85 275
Eftoraar........................ 44 115 49 219 144 204 51 174

Sex Aar....................... 63 122 44 199 103 195 66 208

Beregner jeg mine egne Iagttagelser for Silkeborg paa samme 
Maade, da faae vi:

Aarstid. N. NO. 0. so. S. SV. V. NV.

Vinter .......................... 73 -- 92 73 96 276 1S4 129
Foraar .......................... 109 206 92 36 87 195 123 152
Sommer........................ 43 127 35 68 132 147 236 212
Efteraar....................... 67 56 97 104 126 309 126 115

Tre Aar ..................... 73 116 79 70 110 233 167 152

Slaaer jeg begge Tabeller sammen og sammenligner dem 
med Vindforholdene i Sjælland, da faae vi:

N. NO. 0. SO. S. SV. V. NV.

Jyllands Midte........... 68 119 61 134 106 214 116 180
Sjælland...................... 65 98 100 129 92 198 161 156
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Heraf fremgaaer, al medens de østlige Vinde i Sjælland for
holde sig til de vestlige som 1 : 1,3, forholde de sig i Jyllands 
Midte som 1 : l,: og i Silkeborg Egnen som 1 : 2,i, eller de vest
lige Vinde ere i Silkeborg mere end dobbelt saa hyppige som de 
østlige. Ilolge Landhuusholdningsselskabets Beretninger for Aaret 
1861 have, efter 3 Iagttagelser om Dagen, Sydvest- og Vestsyd- 
vestvinden blæst 179 Gange paa Landbohøiskolen og 234 Gange 
i Tarm ved Varde, eller 55 Gange hyppigere end i Kjøbenhavn. 
Naar man reiser i Jyllands Midte, seer man paa alle højtliggende 
Steder Toppene af Buske og mindre Træer at have en stærk Hæld
ning, eller at være ligesom feiede over imod Øst, og dette Phæ- 
nomen er saa constant, at det kan bruges som Orienterings
middel. I tørre Somre kunne de kraftige Vindstød fra Vesten 
undertiden hvirvle del fine, hvide , sløvede og askelignende Sand 
langt op over Tagene i Silkeborg.



Silkeborg har kun existeret siden 1845, thi Fabrikken blev 
anlagt 1844, og omkring denne har Byen senere efterhaanden 
samlet sig. Det oprindelige Silkeborg er den gamle Hovedgaards 
Bygning, som kaldes Slottet, og er fra Midten af forrige Aarhun- 
drede. Anlægget af den nye Chaussee, som gaaer igjennem fra 
Aarhus til Ringkjøbing, har bevirket, at Byen forstørstedelen er 
bygget langs med denne, for at boe paa alfar Vei, hvilket ogsaa 
er Tilfældet med den anden Hovedgade, som gaaer fra Torvet 
mod Syd til Chausseen til Horsens. Som alt i Topographien er 
bemærket, er Handelspladsen næsten ganske omringet af Skove, 
som mod Øst ligge tæt til Byen, og til de andre Sider i en halv 
Fjerdingveis Afstand. Kun mod Nord er Terrainet paa et kortere 
Stykke aabent. Umiddelbart ved dens østlige Grændse, mellem 
Byen og Fabrikken, falder Remstrup-Aa eller en Deel af Guden
aaen i Silkeborg Langsø, som ligger langs med Byens nordlige 
Begrændsning. Ved Aaen findes nogle ubetydelige Mosedrag, og 
ved Søen en ret god Eng, men forresten er Byen forstørstedelen 
bygget paa en Sandbanke, som falder skraat af mod Aaen, steilere 
mod Søen, og mod Syd og Vest taber sig umærkeligt i de om
liggende Marker. Jordsmonnet er omtrent det samme, som del 
tidligere beskrevne. Øverst ligger et tyndt Lag Muldjord, ligesom 
i Skovene, der undertiden har en Dybde som et Spadestik i Jor
den , men i Regelen er tyndere; dernæst kommer man til en 
mørkebrun, gurret, flint fordelt og løst sammenhængende, støvet 
Masse, som hvor Muldet og Græsset mangler, ved Berøring af Luf
ten har mistet sin mørke Farve og er henfalden til et skarpt Sand,

Medicinsk Topograpbio. 5
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næsten ligesaa flint som Aske. Under denne ligger den brunsorte 
Ahl, som i Regelen har et Qvarteers Tykkelse, og kan være lige
saa haard som Steen, og naar Ahlen brækkes igjennem, bestaaer 
Bakken af grovt kornet Gruus, som har en ukjendt Dybde, idet- 
mindste forekommer det lige til Bunden af de dybeste Brønde. 
De vandførende Sandlag findes i 11 til 20 Alens Dybde under 
Jorden. Stillestaaende eller stagnerende Vand forekommer egent
lig ikke, med mindre man skulde regne hertil Havnebasinet ved 
Slottet, som kun ved sin nordlige Ende staaer i Forbindelse med 
Langsoen, thi Vandet i Langsøen fornyes ideligen ved Guden- 
aaens Strømninger. Byens Høide over Havet maa være noget 
over 100 Fod, og med Hensyn til Langsøen, ligger een Gade, 
Søgaden, og Fabrikbygningerne i Niveau med denne, medens de 
andre Gader deels ere byggede skraat op af Bakken og deels lige 
paa denne selv, saa at enkelte Punkter i Byen naae en Høide af 
omtrent 20 Alen over Søen. Vandstanden i Aaen og Søen lluc- 
luerer kun ubetydeligt i Høide, og Forskjellen i Vandets Høide 
beroer deels paa Aarstiden og deels paa Veirligets større eller 
mindre Fugtighed. Vandstanden i Aaen er omtrent 5 Alen høiere 
end i Havnebasinet og Langsocn. Oversvømmelser i samme For
stand, som de forekomme i tydske og franske Byer, der ligge 
ved Floder, kjendes her ikke til, med mindre dertil maa regnes 
Oversvømmelsen af Engen ved Flodens Munding om Foraaret og 
Efteraarel. Den østlige Deel af Byen har Fald imod Aaen og 
den nordlige Deel et stærkt Fald imod Langsøen, men Hoved
gaden imod Syd har kun et besværligt og langsomt Fald mod 
Aaen, som understøttes noget derved, at en Grøft fra dens syd
lige Ende høier mod Øst og søger ned til Aaen, men forresten 
har den sydlige og vestlige Deel af Byen saagodtsom intet Fald 
nogetsteds hen, da Regnvandet og Spildevandet kun vanskeligt og 
langtfra allevegne kan naae Rendestenen paa Chausseegaden, for 
med et langsomt og slet Fald mod Vest at opsøge Chausseegrøften.
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Forklaring over Kortet.
1. Fabrikbygninger. 2. Fabrikeierens Bolig, 3. Fabriklrenger paa Smedebakken 

•i. Fabrikmesterens Bolig, 5. Meelmølle, 6. Chaussee til Aarhus, 7. Remstrup-Aa> 
8. Chaussee til Viborg, 9. Chausseegaden gjennem Byen, 10. Nygaden, 11. Lille
gaden, 12. Tværgaden. 13. Sogaden, 14. Torvet, 15. og 16. Landeveie, 17. Holde
plads, 18. Havnebasin, 19. Hovedgaardsbygningen eller Slottet, 20. Lund af Birke
træer, 21. Plads til Kirke, 22. Eng, 23. Gasværk. 24- Raad- eller Thinghuset, 
25. Skolen, 26. Bygninger, bestemte til Fattighuus, 27. Birkedommerens Bolig, 
28. Præstegaarden, 29. Kirkegaarden, 30. Distriktslægens Bolig, 31. Apotheket, 
32. Læbeltet, 33. Silkeborg Langso, 34. Maskinmesterens Bolig, 35. Brænde- 
viinsbrænderie, 36. Hosnæs Odde, 37. Chaussee til Ringkjøbing, 38. Chaussee 
til Horsens, 39. Norderskoven, 40. Afløbsrender.

Gaderne ere 5 i Tallet, hvoraf kun den egentlige Hovedgade, 
som fører Chausseen igjennem Byen, er brolagt af Veivæsenet 
med tilhugne Steen, medens de andre kun have en brolagt Rende- 
steen, nogle aldeles ingen Rendesteen, men bestaae blot af det 
nøgne Sand, i Lillegade med noget paakjørt Gruus og Leer. 
Gadernes Bredde er 15 Alen, hvorfra gaaer 5 Alen til Fortouge, 
saa at Gaden mellem Rendestenene kun spænder 10 Alen. De 
Heste, men langtfra alle Fortouge ere brolagte med Skraaning ned 
fra Bygningen. Paa mange Steder, hvor Rendestenen er brolagt, 
men Fortouget ikke, dannes af dette en Fordybning mellem Rende
stenen og Bygningen, hvori Regnvandet slaaer stille uden Afløb. 
Søgaden har kun Huse paa den mod Byen vendte Side, og ingen 
Brolægning. Grundvand og Regnvand slaaer her ofte stille i For
ening og danner el sammenhængende .Morads. 1 den Tværgade, 
som forbinder Chausseegaden med Nygaden, findes hverken Bro
lægning eller Rendestene, hvorfor den undertiden om Vinteren er 
ufremkommelig, da den danner en stillestaaende blank Sø, og om 
Sommeren ubehagelig, da den fyger med Sand. 1 Nygade og 
Lillegade gaaer man om Vinteren i Snavs over Anklerne, og ved 
flere Bygninger slaaer Vandet stille som en Sø lige ind til Muren, 
'rorvel er stort og rummeligt, men kun brolagt paa Chausseen, 
som fører over det. Da det imidlertid har tilstrækkeligt Afløb 
med stærkt Fald saavel til Langsøen som til Remstrup-Aa, saa er 
Torvet og den Deel af Chausseegaden, som paa skraa fører ned 
til Broen over Aaen, bedst stillede, hvad Fugtigheden angaaer. 
De nærmeste omkring Byen beliggende Marker kaldes Læbeltet, 
fordi de oprindeligen have været bestemte til at beplantes og 
danne et Læ omkring Byen, en Plan, som senere er bleven 
forladt.

5*
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Gaardenes og Husenes Antal er 130, som efter Birkecontoi- 
rets Opgivende samlede ere assurerede til 869,035 Rdlr. Naar 
man fordeler disse Talstørrelser paa 1775 Mennesker og sammen
ligner dem med Nabobyen, Skanderborg, og med 3 mindre Kjob- 
stæder i Sjælland (Holst), saa faaer man følgende Overblik:

Byernes Navne.
Indbyg
gernes 
Antal.

z\ntal af 
Huse.

Hubouoh 

samlede 
Assurancesum.

Middelværdi 
af hvert Huug.

Middeltal af 
Beboere i 

hvert Huns.

Rdlr. Rdlr.
Slagelse (1855)... 4426 310 2122740 6848 14
Korsør (1855) .... 2013 237 936860 3953 9
Slqelskor (1855) . . 1321 153 809370 5290 8
Skanderborg (1860) 1423 180 517730 2876 , 8
Silkeborg (1860).. 1775 130 869035 6685 13

Forholdene stille sig altsaa omtrent paa samme Maade som 
i Slagelse, og Silkeborg kan derfor langtfra siges at være over
befolket. Tager man desuden i Betragtning, at en stor Deel af 
Fabrikarbeiderne (200 Individer med Voxne og Børn) ere indlo
gerede i 5 Længer, som senere ville blive omtalte, saa bliver For
holdet og Pladsen for de øvrige Beboere endnu gunstigere. Af 
de 130 Bygninger ere omtrent 2o paa to Etager, og de ere alle 
tækkede med Tegl, med Undtagelse af Hovedgaardens Udbygnin
ger, som ere straatækte, medens Fabrikbygningerne, Fabrikeierens 
og Fabrikmesterens Boliger, 3 Længer paa Smedebakken, Apolhe- 
ket, Gasværket, en stor Kjøbmandsgaard og et Jernstøberi ere 
tækkede med Skifer. Da de fleste Byggepladser bleve afstukne, 
da Byen blev anlagt, og i Begyndelsen uddelles gratis til Nybyg
gerne for at fremskynde Tilflytningen, saa er Følgen deraf bleven. 
at hver Familie i Regelen beboer sin særskilte Gaard paa een 
Etage, som de selv have bygget. De fleste Byggepladse have en 
Bredde af 35 Alen og en Dybde af 100 Alen, som Plads til Gaards- 
rum og Have. Nogle ere dog smallere, og hvor Pladsen ikke 
forefandtes bagved Facaden, maatte Dybden ogsaa blive mindre. 
En saare almindelig Bygningsmaade er det, at have Beboelses
lejlighed i Stueetagen, og Kjælderen indrettet til Oekonomien. 1 
en Kjælderctage paa 29 til 30 Alens Bredde og 16 Alens Dybde, 
medens 5 til 6 Alen gaae fra i Bredden til Port, er der Plads 
nok til alle Bequemineliglieder for Oekonomien og Værelser til 
Tjenestefolkene, og der behøves da ingen Udhuse, medmindre 
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Beboerne, holde Meste og andre Kreaturer. Kjæklerctagcn cr i 
saa Fald 4 Alen høi med 1/*‘ til 1 Alen under Jorden; Muren har 
to Steens Tykkelse, og over Sokkelen er lagt et Lag Skifer, for 
at stoppe Capillairkraften og forhindre Fugtigheden i at stige op 
i Muren og Bygningen. Lavere end 4 Alen fra Gulvet til Loftet 
er Kjælderetagcn sjeldent, undtagen hvor den ikke bruges til Kjøk- 
ken og Beboelse for Tjenestefolk. Undertiden findes Kjældercn 
ogsaa indrettet til at leies ud til smaa Familier eller Handlende. 
Det samme, er ligeledes Tilfældet paa mange Steder med Lofts- 
leiligheder, Qvistværelser og Baghuse. Af de 338 Familier, som 
Befolkningen udgjør, boe 290 i Forhuse, Stueetage og første Sal, 
medens 48 boe i Baghuse, Kjældere og Loftskamre. Stueetagen 
er fordetmeste 5 Alen fra Gulvet til Loftet, i de mindre anselige 
Bygninger sjeldent under 4 Alen; i de større Bygninger, saasom 
Fabrikeierens Bolig, Thinghuset, Birkedommerens Bolig, Præste- 
gaarden og Apotheket naaer Høiden til 51/? og 6 Alen. Stueetager 
under 4 Alens Høide forekommer meget sjeldent i Byen. Lofts
kamre kunne være langt lavere, indtil 3 Alen. Muren er i de 
Heste Huse af l1/? Steens Tykkelse, i de større Bygninger 2 Steen. 
Stueetagen bygges næsten altid for Bekostningens Skyld kun med 
p/s Steens Muur, endskjøndt det har vist sig, at denne Tykkelse 
ikke er tilstrækkelig til Klimaet, thi Regnen kan undertiden, navn
lig med Sydveststorme, slaae igjennem halvanden Steen lige ind 
i Værelset. Store og elegante Vindovne fra Byens to fortræffelige 
Jernstøberier sees allevegne, og i de fleste Stuer ere Stjerneven.- 
tiler anbragte. Gasbelysningen er til Trods for alle Theorier 
trængt ind i alle de Huse, som blot nogenlunde havde Raad der
til. Den har været meget velkommen for Kjøbmændene i deres 
Boutikker og har endog paa mange Steder sneget sig ind i Sove- 
kammere, men da Gassen i Regelen er reen, og brænder med en 
klar, hvidagtig Flamme, og der næsten allevegne bruges de saa- 
kaldte Fiskehalebrændere , der sprede Flammen’, saa at den bedre 
kommer i Berørelse med Luften, er der hidindtil ingen Ulemper 
bemærket af Gasbelysningen.

Bygninger paa to Etager ere ikke indrettede anderledes end 
i andre smaa Byer, og det er en Selvfølge, at de mindre Huse 
paa een Etage, navnligen i Sidegaderne, ere mindre fuldkomment 
udstyrede, saasom uden Kjælderetage, mindre Høide til Loftet og 
mindre Værelser. Af Kjøbmænd, Muurmestre og Flere ere, for- 
nemmeligen førend Handelskrisen, opførte paa flere Steder et 
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Slags Logishuse eller Bygninger, indrettede til to eller fire Fami
lier af Arbeidsklassen, som dog med Hensyn til Høide, Rummelig
hed , Tæthed og øvrige Bequemmeligheder, svare ganske godt til 
Hygieinens Fordringer, naar man undtager den Mangel paa Reen- 
lighed, som saa ofte klæber ved den Slags Boliger.

De bagved Bygningerne beliggende Gaardspladse ere, paa faa 
Undtagelser nær, ikke brolagte, fordi Sandet og Ahlen danner en 
temmelig haard Bund; dog have de fordetmeste brolagte Rende
stene. Paa den nordlige Side af Chausseen er, som tidligere om
talt, stærkt Fald mod Søen, saa at Regnvandet og Spildevandet i 
denne Retning kan faae Afløb, hvilket understøttes meget ved en 
af Veivæsenet anlagt, stor brolagt Rendesteen, som igjennem en 
Kjøbmandsgaard, et Par Huse Vesten for Raadhuset, bringer Van
det fra Gaden med et rivende Fald direkte ned i Langsøen. Paa 
den sydlige Side af Chausseen, i hele Lillegaden og paa begge 
Sider af Nygaden ligge Gaardspladsene derimod lavere end Chaus
seen og Gaderne, hvilket skriver sig derfra, at Chausseen og Ga
derne ere anlagte først og temmelig høit med paa Siderne af
stukne Byggepladse, og Gaardene senere ere byggede langs med 
Chausseen paa et lavere Jordsmon, saa at Facaden i Regelen lig
ger 1h til 1 Alen under Jorden, medens Bagsiden af Huset viser 
sig heelt ovenfor Gaardspladsen. Følgen deraf er, at det paa de 
fleste Steder i disse Gader bliver umuligt for Huuseierne, at sætte 
Spildevandet ud paa Gaden, og da der heller intet Fald er til 
den modsatte Side, saa ere de i den største Forlegenhed med 
Hensyn til Afløb for Vandet. Den hyppigste Praxis er derfor den, 
at lede Vandet ved Hjælp af Rendestene saa langt tilbage fra 
Bygningen som muligt og der lade det forsvinde i et dybt Hul 
eller Tønde uden Bund, som da gjerne findes nedgravet i Nær
heden af Haven; eller at bruge Møddingen tillige som Hul, hvori 
det da deels maa fordampe og deels synke i Jorden. Undertiden 
overlades Spildevandet ogsaa ganske til sin egen Skjæbne. Hvor 
ufuldkommen denne Methode er, sees deraf, at Bygningen under
tiden om Foraaret, naar Sneen pludseligen smelter, speiler sig i 
Gaardspladsen ligesom i en Indsø. Vandafløbet er saaledes høisl 
ufuldkomment og mangelfuldt for den sydlige og vestlige Deel af 
Byen, og heri ligger tillige endnu en Grund, hvorfor Gaardene 
ikke ere brolagte, da det først maa nivelleres og reguleres, hvor 
Vandet skal ledes hen, for at Huuseieren ikke senere skal blive 
nødt til at lægge Steenbroen om.
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Til de særegne Bygninger i Silkeborg, som fortjene en nær
mere Omtale, hører for det første Papirfabrikken, som i 
sine vidtløftige og rummelige Lokaler indeholder 2 Donkins Papir
maskiner, som drives med 3 Tourbiner, 3 Vandhjul og 2 smaa 
Dampmaskiner, og som daglig levere 4 til 5000 U Papir. Vand
kraften er paa 120 Heste. I to Etager indeholder den desuden 
Lokaler til Pakhuus, Kludeoplag, Værksteder, Glætte, Hollændere, 
Blegerier og Kogener. I Stueetagerne er der 6 Alen til Loftet, 
anden Etage er 51/« Alen høi. Ved hver af Papirmaskinerne ar- 
beider der 3 Mennesker, ved Dampkjedelen 1, ved Blegerierne 4, 
ved Kogeriet 2, paa Værkstedet 2, ved Hollænderne 7, ved Giæt
ten 3, paa Salen 14 og paa Kludestuerne 30, foruden Haandvær- 
kere og en stor Deel Mennesker, som ere ansatte ved sideord
nede Forretninger. I de Lokaler, hvor der arbeides Nat og Dag, 
er Besætningen dobbelt, og der skiftes med to Hold, fra Middag 
til Midnat og fra Midnat til Middag.

Fabrik ar be ide mes Boliger bestaae af to Længer ved 
Slottet, og 3 Længer paa Smedebakken. Den østlige Længe 
ved Hovedgaarden eller Slottet indeholder 14 Ledigheder for smaa 
Familier, bestaaende af to Værelser og et lille Kjøkken, som tillige 
tjener til Entrée. 1 disse Værelser er der 31/« Alen høit til Lof
tet, Opholdsværelset er 7 Alen bredt og 5 Alen dybt, Kjøkkenet 
er 21/« Alen bredt og 4x/e Alen dybt. 1 hvert Værelse er der en 
god Vindovn, men forresten ingen Ventilation. 1 denne Længe 
boer der 13 Mandfolk, 21 Fruentimmer og 41 Børn, ialt 75 Men
nesker, som fordelte i 14 Ledigheder giver 5,3 Individ i hver Lei- 
lighed. Da hver Bolig, bestaaende af 3 Værelser, indeholder 1925 
Cubikfod Luft, bliver der henimod 400 Cubikfod Luft til hvert 
Individ. Den vestlige Længe bestaaer af 8 Ledigheder, ind
rettede paa samme Maade. Opholdsværelset er 7 Alen bredt og 
5 Alen dybt. Høiden overall 31/* Alen. 1 denne Længe boe 13 
Mandfolk, 16 Fruentimmer og 13 Børn, ialt 42 Individer, som for
delte paa 8 Lokaler giver 5,*j Individ i hver Ledighed, eller lige
ledes omtrent 400 Cubikfod Luft til hvert Individ, da hver Bolig 
indeholder 1960 Cubikfod Luft. I de tre Længer paa Smede
bakken er der 16 Ledigheder (6 4-6 4-4), som ere indrettede 
paa samme Maade med et lille Kjøkken og to Værelser. Høiden 
til Loftet er her 4 Alen. Opholdsværelset er 6 Alen dybt og 8 
Alen bredt, Soveværelset er 5 Alen dybt og 4 Alen bredt. Kjøk
kenet er 3'/a Alen bredt og 5 Alen dybt. Paa Smedebakken boer 
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der 16 Mandfolk, 19 Fruentimmer og 48 Bom ialt 83 Individer, 
som fordelte paa 16 Værelser, give i Gjennemsnit omtrent 5 In
divider i hver Bolig. Da hver Ledighed indeholder 2676 Cubik- 
fod Luft, saa bliver der 535 Cubikfod Luft til hvert Individ. Saa- 
ledes ere 200 Individer indlogerede, nemlig 117 paa Iloved- 
gaarden og 83 paa Smedebakken, hvoraf 98 ere Voxne og 102 
Born. De øvrige Fabrikarbeidere boe i Byen.

Thinghuset eller Baadstuen er en solid, grundmuret, 
smuk Bygning i golhisk Sliil paa to Etager, beliggende paa Tor
vet. I Stueetagen er der Bolig for Arrestforvareren og Værelser 
for Forligelseskommissionen, paa forste Sal Raadstuesal og Værel
ser til Borgerrepræsentanternes Møde. Af Celler til Arrestanter 
forefindes 5 i Stueetagen og 4 paa første Sal, hvoraf 8 ere til 
een Fange hver, og een til 3 Fanger. Der er altsaa Plads til 11 
Arrestanter. Cellerne til een Fange ere 41/? Alen høie, 5a/4 Alen 
dybe og 31/« Alen brede og indeholde altsaa omtrent 700 Cubik
fod Luft. Cellen til 3 Fanger er 6 Alen bred, 9x/4 Alen dyb og 
4Vs Alen høi og indeholder altsaa henimod 2000 Cubikfod Luft, 
som forøges endnu mere derved, al Belysningen kommer fra Lof
tet, og Vinduerne ere tragtformigen hævede op i 'Laget. Her er 
altsaa ligeledes 700 Cubikfod Luft til hver Arrestant. Fangerne 
hvile om Natten enten paa Madratser paa Gulvet eller i et Slags 
Hængekoier, som ere fastgjorte i Væggene ved stærke Jernringe, 
og borttages om Dagen. Det er meget sjeldent, at alle Pladser 
ere besatte.

Skolen er en nybygget, elegant, grundmuret og rummelig 
Bygning paa een Etage, beliggende ved den sydlige Ende af Byen 
ved Siden af Chausseen til Horsens. Af de to store Skolestuer, som 
begge ere forsynede med stærk Ventilation og store fortræffelige 
Vindovne, vender den ene mod Øst og den anden mod Vest. 
Begge Skolestuer ere lige store, og have hver en Længde af 
133/4Ålen og en Dybde af 73/4 Alen; Høiden til Loftet er 5 Alen. 
Skolestuerne indeholde hver 42621/1-’ Cubikfod Luft og freqvenle- 
res af 144 Børn, delte i 4 Hold paa 36 af Gangen. Ifølge Loven 
af 8de Marts 1856 skal der være 90 Cubikfod Luft til hvert Barn; 
Skolen har altsaa Plads til 200 Børn i 4 Hold. I Byens 4 private 
Skoler er der respektive 140, 57,«, 106,4 og 60,5 Cubikfod Luil 
til hvert Barn.

Apotheket ligger i den vestlige Ende af Byen, umiddelbart 
ved Siden af Distriktslægens Bolig. Det er en smuk og grund
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muret Bygning, med et stort og rummeligt Dispensationslokalc og 
ved Siden af dette et endnu større Materialkammcr. Under Byg
ningen og i Gaarden er der dybe og rummelige Kjældere til Op
bevaring af Droguerier og tillige et lille Laboratorium.

Nogensomhelst Bygning, der kan kaldes Fattighuus eller Ar- 
beidshuus, findes ikke i Silkeborg, men Kommunalbestyrelsen bar 
kjobt en Gaard i Søgaden og paatænkt at indrette den til Fattighuus.

Sygehuset er beliggende 400 Skridt Vest for Byen paa 
den sydlige Side af Chausseen til Ringkjobing og med Facade 
mod Nord. Det er en teglhængt og grundmuret Bygning paa een 
Etage af gode heelbrændte, rode Muursteen og P/s Steens Tyk
kelse i Ydremuren. Ved Gaardspladsen ligger et Baghuus, som 
er noget mindre et Sygehuset. Dette er indrettet til 10 Patien
ter, fordelte i 3 Sygestuer, hvoraf den ene er isoleret fra de 
lo andre ved cl mellemliggende Kjøkken, for at kunne bruges til 
Fruentimmerstue. Mod Facaden ligger den største Sygestue, som 
er adskilt ved en lille Korridor fra to Værelser, bestemte til Bolig 
for Oekonomen. Til Gaarden ligge de to andre Sygestuer, ad
skilte fra hinanden ved cl Kjøkken og Spisekammer. Udvendigt 
maalt har Bygningen en Længde af 19n/i Alen og en Dybde af 
13 Alen 9 Tommer. Overall i Sygestuer og Værelser er der 4a/4 
Alen høit fra Gulvet til Loftet. Den største Sygestue er 81/« Alen 
lang og GV'j Alen bred, og indeholder altsaa 1990 Cubikfod Luft, 
som giver omtrent 500 Cubikfod til hver Patient, da den er be
stemt til 4 Patienter. Den anden Sygestue er 8‘/i Alen lang og 
5 Alen 14 Tommer dyb, og indeholder altsaa 1683 Cubikfod Luft, 
som fordelte paa 4 Patienter giver 420 Cubikfod Luft til hver. 
Den mindste Sygestue er 5 Alen bred og 7 Alen dyb, som giver 
1260 Cubikfod Luft eller 630 til hver, da den er bestemt for to 
Patienter. I alle tre Sygestuer findes gode Vindovne og i Skor
stenen Stjerneventiler. Kjøkkenet er 5’/.i Alen dybt og ligesaa 
bredt. 1 Boligen for Oekonomen, som er gift, er del ene Værelse 
5 Alen bredt og ligesaa dybi. Baghuset danner en ret Vinkel 
med Sygehuset ved dettes vestlige Ende. Det er udvendig maalt 
81/«. Alen bredt og 13lte Alen langt, og er inddelt i 3 Afdelin
ger, hvoraf den længst fra Sygehuset fjernede Deel er indretlet 
til Latriner og Brændeskur, den midterste bestaaer af et Vadsker- 
huus, der tillige bruges som Ligstue, og den nærmeste, som har 
Bræddegulv, er indrettet til Badeværelse og forsynet med cl Bade
kar; ved Siden deraf er el lille Allukke til russisk Dampbad.
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Jrønden i Gaarden er 20 Ålen dyb, steensat med Muursteen og 
Drolagt i en Alens Omfang. For Spildevandet er der Afløb til 
Chausseegrøflen. Bagved Gaarden ligger en lille Ilave til Oeko- 
nomcns Brug.

Kirkegaarden er beliggende umiddelbart Vesten for Præste- 
gaarden paa en Sandbakke, der har et temmelig steilt Fald mod 
den Bugt af Soen, som kaldes Kalgaards Vig. Den er godt be
plantet og omgiven af Birketræer, og paa Skraaningen ned mod 
Søen ligger en Bøgelund. Jordlagene ere de samme, som i det 
Jordsmon, hvorpaa Byen er bygget.

De ved Bygningerne beliggende Haver ere, med Undtagelse 
af Fabrikeier Drewsens store og kostbare Haveanlæg og den 
gamle Haye ved Slottet, endnu i deres Barndom og kun 2 til 6 
Aar gamle. Jorden er ikke godt skikket til 1 laveanlæg, og en 
Handelsgartner forefindes derfor ikke. Haverne anlægges ved at 
kuldkaste Abien og derpaa blande Jorden med Gjødning, Leer, 
Kalkmergel og undertiden noget Tørvejord. Grøntsager, Have
urter og Buskvæxtcr trives dog særdeles godt, men Frugttræerne 
ere sjeldne og forknytte, hvor de ikke have meget godt Læ, og 
kunne endnu ikke give synderligt Udbytte, da de ere for unge. 
Haandværks- og Arbeidsklassen bruger i Regelen kun deres Haver 
til Kjøkkenurter og Kartofler.

Da G a a r d s p l a d s e n e paa de fleste Steder i Byen ere tem
melig rummelige, saa have Hygiejnens værste Fjender, Møddin
ger, Svinestier og Latrin væsen et, endnu ikke naaet den 
foruroligende Udvikling, som Tilfældet er med mange af Landets 
gamle Kjøbstæder. Ved de Inspektioner af Byen, som Sundheds
kommissionen har foretaget under Cholcraepidemien i Aarhus og 
Korsør, har der kun viist sig uhensigtsmæssige Arrangementer i 
saa Henseende paa 5 a 6 Steder hos fattige Folk i de smaa Ga
der, og de groveste Uordener ere bievne afhjulpne. Møddingerne 
have som oftest et brolagt Underlag, og da saa mange af Ind
byggerne have Jorde udenfor Byen, saa blive Møddingerne hyppi- 
gen borlkjørle, for at bringes ud paa Jordene, eller solgte til 
Jordeierne. Desuden bruges meget af Gjødningen til Haverne. 
Latrinerne ere gjerne forsynede med en stor, stærk og bevægelig 
Kasse, som udtømmes paa Møddingen, uden dog der at behandles 
med synderlig Omhu. Svinestier frembyde, som allevegne, de 
største Vanskeligheder, og det er meget vanskeligt at tvinge Folk 
til dermed at iagttage den fornødne Reenlighed. Fordelmeste ere 
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dog Svinestierne enten brolagte eller forsynede med Bræddegulv 
og Fald. Fra Slagtere sees Blodet undertiden at flyde ud paa 
Gaden, og hvor Faldet er slet, kan Efterskylning med Vand ikke 
engang hjælpe. Hvor Beboerne ere gjenstridige og ikke ville iagt
tage Reenlighed, forøges Ulemperne endnu mere derved, at Gaar
dene ikke ere brolagle.

Da der er Plads nok i Gaardene, findes Brøndene sjel
dent anlagte paa et uhensigtsmæssigt Sted. I de større Gaarde 
ere de sleensatte med Muursteen, lukkede og forsynede med Post, 
i Regelen ogsaa brolagte i en Alens Omkreds; i de mindre Gaarde 
ere de ligeledes steensatte eller støttede med Planker, aabne og 
omgivne med en Karm. Brøndenes Dybde varierer fra 11 til 20 
Alen, eftersom Stedet er mere eller mindre høitliggende. I den 
tørre Sommer 1859 maatte mange af Byens Brønde gjøres dybere, 
fordi Vandet sank, og Vandstanden i Langsøen var langt lavere 
end sædvanligt. Man seer heraf, at Vandel i Brøndene stiger og 
falder med Vandstanden i Langsøen, og at det er det gjennem 
Sandlagene filtrerede Vand, der rimeligviis communicerer med 
Vandmassen i Langsøen og Remstrup-Aa, som Byens Beboere 
drikke.

Af Badehuse forefindes et offentligt og 3 private, som ere 
meget benyttede. Det offentlige har om Sommeren omtrent 100 
Abonnenter. Desuden kunne Byens Beboere faae varme Bade 
eller russiske Dampbade i Sygehuset.

Som det tidligere i Topographien er omtalt, findes der ikke 
meget Ukrudt eller mange Sygdomme blandt de Kornsorter, som 
dyrkes i vore sandede og mere høitliggende Egne. Naar Kornet 
kjøbes af Kjøbmændene eller Bagerne, bliver det desuden nøiag- 
tigen undersøgt med særegne derlil indrettede Louper. Den jyd
ske Rug har, som tidligere bemærket, en god og vægtig Kjerne. 
Bagerne i Silkeborg, hvis Antal sees af Statistiken, ere ganske 
dygtige og samvittighedsfulde Folk, og Brødet i Silkeborg kan 
derfor ikke siges andet end at være i Regelen overmaade godt. 
De faa Gange, at Sundhedskommissionen har været nødt til at 
kassere forgjemt, muggent eller oret Brød høre til Undtagelserne 
og indtræffe meget sjeldent. Foruden Udsalget hos Bagerne brin
ges undertiden fra Landet hele Vogne fulde tiltorvs al fortræf
feligt Sigtebrød og Rugbrød. Kjød skaffes til Byen derved, at 
Slaglerne reise paa Landet og opkjøbe Stude, Faar, Lam, Kalve 
og Sviin hos Bønderne, eller ogsaa paa Torvedagene, naar Bøn- 
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(lerne bringe deres Kreaturer tiltorvs. Kjodet bliver fordetmeste 
behandlet reenligt og godt, men kan i Silkeborg som allevegne 
være af mere eller mindre god Beskaffenhed. De gode og fede 
Kjodsorler ere kostbare og vanskelige for fattige Folk at erholde, 
thi Kjodet er i Regelen magert, ligesom Kreaturerne, og desuden 
er Kjodforsyningen af Byen ofte ikke saa rigelig, som Forbruget 
udfordrer, saa at det hyppigt indtræffer, at godt Kjød slet ikke 
kan skaffes tilveie. Dette slaaer rimeligviis i Forbindelse med de 
tarvelige Græsgange og det ofte sparsomme Staldfoder. Derfor 
nydes ogsaa en stor Mængde F j e d e r k r e a t u r e r, saavelsom 
Fuglevildt, der forholdsviis er billigere, og om Vinteren Ha
rer. Del er hændles, at Flæsk med grønne Pletter er blevet 
præsenteret Sundhedskommissionen og kasseret, dog kun en en
kelt Gang. Hvorvidt Kjodet undertiden sælges af Dyr, som ere 
døde af Sygdomme, er yderst vanskeligt at kontrollere, og Byen 
lider i saa Henseende et føleligt Savn derved, at den ingen auto
riseret Dyrlæge har. Der er dog hidindtil ikke bleven eflerviist 
nogen bestemt Kausalforbindelse mellem herskende Sygdomme og 
Nydelsen af slet Kjød. Foruden de Fisk, som ere ejendomme
lige for Egnen og omtalte i Topographien, bringes ofte Salt
vandsfisk paa Torvet fra andre Byer. Fra Aarhus, Ringkjø- 
bing, Horsens og Byerne ved Liimfjorden ankomme undertiden 
hele Vogne fulde af Sild (Clupea harengus); Makrelen (Scomber 
scomber) kommer i Regelen kun i røget Tilstand. Torsken (Ga- 
dus callarias), Helt (Salmo Wartmanni), Hvidling (Merlangus vul
garis) , Rødspetter (Pleuronectes Platessa), Flynder (PI. Flesus), 
Sletten (PI. Limanda), Hornfisk (Esox Belone) og Reier (Palæmon 
sqvilla) ere kun sjeldent levende endnu, naar de komme, og paa 
den varme Aarslid kan det endog, da Transporten er lang, være 
misligt med deres Friskhed. Undertiden sees endog den sjeldne 
og velsmagende Helleflynder (Pleuronectes Hippoglossus). Asta- 
cus marinus og Engraulis Encrasicholus forskrives kun som Luxus- 
artikler. De rene vegetabilske Næringsmidler, saasom Kjøkken- 
urter og Frugter, have tidligere været sjeldnere og vanskelige 
at skaffe tilveie, men blive eflerhaanden mere almindelige, efter
som Havekulturen skrider fremad. Dog kunne Haverne endnu 
langtfra producere nok til Byens Behov. Undertiden indbringes 
ogsaa Kjøkkenurter fra Landet. Ribs, Stikkelsbær, Solbær og 
Jordbær trives godt baade i Byen og paa Landet, men Træfrugter 
ere, som tidligere bemærket, vanskeligere. De Æbler og andre 
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Træfrugter, som bringes paa Torvel fra Landet, ere ofte umodne 
og fordærvede, og ere et Par Gange bievne forseglede af Politiet. 
Fra Kiel og Hamborg komme undertiden Frugthandlere med store 
Læs af fortræffelige Frugter og Haveurter. Af Kartofler produce
res en stor Mængde baade i Haver og paa Byens Marker, men 
mange af dem forbruges i Brændeviinsbrænderierne. Kolonial
varer, sorn forstørstedelen forskrives fra Kjøbenhavn, ere ikke 
forskjellige fra dem, der bruges i andre Byer. Med Hensyn til 
den farvede Kalle ere Kjøbmændene meget forsigtige med Ind- 
kjøbet. Byen har en Viinhandler, som har særdeles gode Varer, 
men den Vædske, som udskjænkes paa de simplere offentlige 
Steder under Navn af Viin er fordelmeste uklar, ikke gjennem- 
sigtig, af slet Bouquet og har en bitter Eftersmag. Den saakaldte 
Madeira er slette spanske Viinsorter. Byen har et baiersk 01 - 
bryggeri, men næsten hele Produktionen for 1859 blev suur 
paa Grund af Sommerens Varme, og Udsalget blev forbudt. Det 
baierske 01, som leveredes derfra i 1860, har en lys og guulbrun 
Farve, er klart og gjennernsigtigt, skummer lidt, har en reen, be
hagelig, forfriskende, noget bitter Smag, og maa ansees for en 
sund Drik. Endelig har Byen to B r æ n d e v i i n s b r æ n d e r i e r, 
og fra Brænderiet paa Øster-Keilstrup afsættes desuden en stor 
Mængde Brændeviin til Byens Kjøbmand. De linere Sorter Aqva- 
vil ere forresten meget gode og Spendrup’s Alkoholometer synker 
deri til 8 og 81/.*0; i de slellere Sorter Brændeviin synker del 
kun til 7 Grader.

Silkeborg forsynes med Mælk fra Gaardene Seilgaard, Øster- 
Keilstrup, Funder, Kjærsgaard og Brænderierne i B>en. Under
søgte med Quevenne’s Lactidensi meter og Cremo me
ter efter den Anviisning, som er given i Dr. Hornemann’s 
»hygieiniske Meddelelser«, 2det Binds Isle Hefte, have flere 
Prøver fra de forskjellige Udsalgssteder i Gjennemsnit givet følgende 
Resultater:
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Mælk fra: Laet idensi meter 
(sod Mælk). Crenioiiictcr. Lactidensinietcr

(skummet Mælk).

Seilgaard...................... 32,o° 10,5° 37,0 0
32,5° 10,0° 36.,°
31,o° 13,5° 35,o°

Udsalg i Byen ......... 29,5° 10,o° 33,o°
Øster-Keilstrup......... 30 5° 11,5° 36,o°
Kjærsgaards Molle. . . 32,o° S,5° 36,o°

Middeltal................... 31,«5° 35,59®

Da denne Mælk tillige er meget velsmagende, maa den an
sees for særdeles god. Efter Quevenne’s Beregningsmaade 
indeholder Mælken i Silkeborg altsaa i Gjennemsnit i hver Litre 
Mælk 42,64 Gram Smør og 97,84 Gram Ostestof og Mælkesukker 
tilsammen.

Drikkevandet vil senere blive omtalt.
Silkeborg er bleven befolket ved Tilflytning, deels og for

størstedelen fra næsten alle Danmarks Egne, og deels ogsaa fra 
Tydskland. Der kan derfor ikke være Tale om nogen Legems- 
beskaffenhed eller Helbredstilstand, som kan siges at være eien- 
dommelig for en Befolkning, der er saa blandet, og der existerer 
saa at sige ingen indfødt Silkeborgianer, som er over 16 Aar 
gammel. De Indfødte ere altsaa blot Ungdommen, og deres Antal 
er 602, nemlig 297 Drenge og 305 Piger (Folketælling 1860). 
Som Beboere af en Handelsplads har Befolkningens Stræben navn- 
ligen en materiel Retning, og de Fleste ere komne hertil for at 
svinge sig i Veiret af denne Vei. Dette er vistnok ogsaa lykke
des for en Deel eller var i det mindste stærkt paa Vei til al lykkes, 
paa Grund af den Rapiditet, hvormed Byen udviklede sig fra Aaret 
1850, indtil Handelskrisen indtraadte. Denne Katastrophe maatte 
virke føleligt paa Byens Handelsstand, fordi de fleste Kjobmænd 
vare ankomne hertil uden nogen synderlig Formue at begynde 
med, og- derfor forstørstedelen arbeidede med fremmede Penge, 
ligesom ogsaa de færreste af Byens Beboere selv eie deres ny
byggede Boliger, men have Prioriteter slaaende deri, som de 
maae forrente. Sekundairt virkede Handelskrisen paa Haandværks- 
standen, da Bygningsforetagender og Byggelysten standsede, hvor
for ogsaa en stor Deel Haandværkere efterhaanden atter forlode 
Byen. Der er endog en stor Sandsynlighed for, at Byen har havt
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langt flere Indbyggere i Aarene 1857 og 1858; end der har viist 
sig ved Folketællingerne 1855 og 1860. Imidlertid er der Grund 
til at troe, at Ilandelskrisen kun vil standse Silkeborgs Udvikling 
for en Tid, da den har Opland til alle Sider, og snart staaer 
overalt i Forbindelse med dette ved gode Communicationsmidler. 
Oplandet er vel ikke frugtbart, men opdyrkes for hvert Aar mere 
og mere, og det er meget stort, da der paa Markeds- og Torve
dagene endog sees Landmænd i Byen, som boe i 6 til 8 Miles 
Afstand. Vexelvirkningen med Omegnen er Byens væsentligste 
Opgave, og da Forholdene, uagtet den store Støtte, som Byen 
har havt i Fabrikken, i lang Tid have været trykkende, saa træffer 
man allevegne, for at raade Bod herpaa, Liv, Travlhed og idel Virk- 

- somhed, som maa ansees for Byens egentlige Særkjende. Forlystel
sessygen 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 Dandsesaloner for 
Haandværkssvende og Tjenestefolk, saavelsom Dands om Søndagen 
om Sommeren paa Naaege. Disse Steder ere mere besøgte, og 
de simpleste blandt dem ere tillige ofte Tumlepladse for megen 
Svir og Sværm, paa Grund af den store Mængde Ilaandværks- 
svende, som trække igjennem Byen for al søge Arbeide. Paa 
Markedsdage benyttes de af Bønderne, som begynde at drikke og 
dandse allerede midt paa Dagen; dog er Livet paa Værtshuse 
langtfra saa almindelig Vedtægt som i mange andre Byer, og Til- 
bøieligheden til Brændeviinsdrik kan ingenlunde siges at være stor 
for Byens Vedkommende. Fabrikarbeiderne holdes bestandig i 
Aande ved Fabrikken, og andre Folk af Arbeidsklassen kunne 
heller ikke faae Tid til stor Lystighed. Man seer næsten aldrig 
et beruset Menneske paa Gaden, undtagen det er Bønder, som 
ere komne til Byen for at more sig. Alkoholismus er derfor sjel- 
den, Delirium tremens endnu sjeldnere. Til Bedømmelse af andre 
Sædelighedsforhold maa bemærkes, al der er 12 Mormoner i Byen, 
og at de uægte Fødsler ere hyppigere end paa Landet. Jeg har 
ofte behandlet uægte Bom, som vare i Kost og Pleie hos Bønder 
eller fattige Folk, men har ikke kunnet bemærke andet, end at de 
vare Gjensland for den samme Omhu som Familiens egne Børn. 
Dermed er forresten ikke sagt meget. Paa Folketællingslisten 1860 
findes ingen Almisselemmer anførte, men heraf maa man ikke 
lade sig blænde, thi Nøden er større i Silkeborg, end den tilsyne
ladende viser sig. Fattigvæsenets Udgifter til Understøttelser af 
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Fattige have i de sidste 5 Aar i Gjennemsnit været 376 Rdlr. om 
Aaret, som fordelle paa en Middelværdi for Indbyggernes Antal i 
samme Qvinquennium (1855 til 1859 incl.) eller paa 1489 (Middel
tallet af 1204 og 1775) bliver 1 Mk. 8 Sk. for hvert Individ, me
dens Udgifterne i Skanderborg i de samme 5 Aar i Gjennemsnit have 
været 433 Rdlr. om Aaret, som fordelte paa Middeltallet af de to 
sidste Folketællinger bliver 1 Mk. 14 Sk. pr. Individ (1347 Middel
tal af 1271 og 1423). Aabenbart er Pauperismen ikke stor i Silke
borg, men den er dog større end de her anførte Tal synes al 
antyde, thi mangfoldige fattige Mennesker have for Ilandelskrisen 
levet i bedre Kaar, saa al de nu kun i den yderste Nød henvende 
sig til Faltigvæsenet. IJolst kommer ved den samme Beregnings- 
maade til del Resultat, at de aarlige Udgifter til Fattigunderstøt
telse i 5 Aar i Gjennemsnit have været 1 Rdlr. 3 Mk. i Skjel- 
skjør, 1 Rdlr. 2 Mk. i Slagelse og 1 Rdlr. 1 Mk. i Korsør for 
hvert Individ af Byens Beboere. Denne forbausendc Forskjel synes 
ligefrem at bevise, at Pauperismen er langt større i Sjælland end 
i Jylland. Foruden Fattigkassen lindes desuden i Silkeborg el 
Fond, kaldet »de Fattiges Kasse«, som holdes vedlige ved frivillige 
Tilskud, saasoin Tavlepenge i Kirken, og en Afgift paa thinglæste 
Dokumenter, og som ligeledes understøtter Folk, der pludseligeu 
komme i Nod. Fabrikarbeiderne danne ved Sammenskud en sær
skilt Sygekasse, det samme er 'Tilfældet med Ilaandværkssvendene, 
og desuden existerer der en Sygekasse, hvori andre Stænder kunne 
indtræde. Godgjorenheden er overordentlig stor, og naar en 
trængende Mand sætter en Kollekt i Bevægelse, kan han i Re
gelen gjøre Regning paa en Understøttelse ved hver Dør.

De for Silkeborg gj ælde ude Sundhedsvedtægter, som 
have faael Justitsministeriets Approbation den 15de September 1860, 
ere conciperede af Birkedommeren og Distriktslægen, og vedtagne 
af Kommunalbestyrelsen i Møde den 1ste Marts 1860, i Over
værelse af Amtmanden og Amlsphysicus.

Silkeborg’s Omegn i lo Miils Omkreds til alle Sider, 
eller noiagligerc, naar det nærliggende Lysbro lages lil Centrum, 
er næsten ganske identisk med de 8 Sogne i Skanderborg Amt 
og de 9 Sogne i Hids lierred, som vi tidligere detailleret have 
beskrevet. St. St. Blicher deler Jyllands Beboere i to Stam
mer, som nedstamme fra Urbeboerne, Jo ter og G o ther. Go- 
therne skulle i Oldtiden være komne fra Sjælland over Samso ind 
i Jylland og have fortrængt de oprindelige Beboere, Joterne eller
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Eotnerne (det vil sige Ædere eller Menneskeædere) tilbage til 
Høideryggen. Gotherne beboe saaledes den østlige Deel af Jyl
land, Joterne den sydlige og vestlige, og S t. St. Blicher siger, 
at man ved første Blik med nogen Øvelse kan kjende en Øster- 
jyde fra en Veslerjyde. Skjøndt disse Folkefærd naturligviis nu 
ere meget blandede, skulle dog Beboerne af Hids Herred og den 
vestlige Deel af Skanderborg Amt være Efterkommere af Joterne, 
og altsaa nedstamme fra Menneskeædere. Gotherne og Joterne 
skulle efter S t. S t. Blicher være temmelig forskjellige fra hin
anden i Sprog, Klædedragt, Levemaade, Charakteer og Legems
skabning. Sproget er at udlede fra det germaniske Tungemaal 
med senere Indblanding af det golhiske. Joterne eller Vester- 
jyderne sætte den bestemte Artikel foran, medens Gotherne hænge 
den bagved. Jotens Udtale er haard, stødende og saa at sige 
toneløs, medens Gothcns er mere langtrukken og syngende, som 
de andre skandinaviske Landes. Disse Forskjelligheder ere vel 
ikke skarpt udtalte, men jeg har dog bemærket, at der tales el 
andet Sprog blandt Bønderne omkring Aarhus end i Jyllands Midte 
og de sydlige Egne. 1 Legemsskabning og Ansigtsdannelse skulde 
Forskjelligheden være endnu mere paafaldende. Gothen har en 
finere Knokkelbygning, større Kjødmasse, lyst Haar og blaa Øine; 
hans Ansigt nærmer sig mere til Ovalen; dets Træk ere som Cra- 
niets mindre marquerte, mindre fremstaaende; hans Holdning er 
rankere, og hans Gang lettere. Joten har derimod et sværere 
Skelet, men han er magrere; han har mørkt, brunt eller sort 
Haar, morke, brune eller grønne Øine, større og skarpere Ansigts
træk, fremstaaende ossa zygomatica, og hele Ansigtet nærmer 
sig mere til Fiirkanten. Hans Holdning er ikke saa rank, hans 
Gang er tung, langsom og sakkende. Maaskee er det netop Blan
dingen, som har bevirket det, thi begge Folkefærd smelte for en 
Deel sammen i Jyllands Midte, og Beboerne af vore Egne, navn- 
ligen den mandlige Befolkning, kunne ikke kaldes andet end 
smukke Folk. Deres Hænder og Fødder ere vel temmelig store, 
og deres Gang noget forover bøiet, men de ere høie, stærke, 
kraftige og muskuløse Folk, med Ansigtstræk, som gjør et be
hageligt Indtryk, med et klogt, roligt og aabent Blik, og med 
mørke og smukke Øine. For at skaffe et mere positivt Begreb 
lilveie om Høiden, har jeg opsummeret de i Lægdsrullerne for 
Silkeborg Birk og Hids Herred anførte Maahnger. Det Antal a 
Værnepligtige, hvis Høide er angivet i Lægdsrullerne er nemlig
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551 af Silkeborg Birk og 494 af Hids Herred. Af disse 1045 
Værnepligtige have 291, eller omtrent 28 pCt., en Høide af 65 
Tommer og derover indtil 75 Tommer, 171 mellem 64 og 65 
207 mellem 63 og 64, 154 mellem 62 og 63, 137 mellem 61 og 
62, 61 mellem 60 og 61, og 24 under 60 Tommer, tilsammen 
1045. Fruentimmerne ere derimod langtfra saa smukke som de 
sjællandske og klæde sig mindre smagfuldt. De have den Ejen
dommelighed, at de blive forunderlig tidligt gamle, thi en Bonde
kone paa 30 Aar seer næsten ligesaa gammel ud som en 50aarig 
Kone. Befolkningens Helbredstilstand kan forresten ikke kaldes 
andet end god. Skrophulosen er vel ligesaa hyppig som paa 
andre Egne, Phthisis og Rheumalisme ligeledes, men Lithiasis er 
yderst sjeldcn, Syphilis kjendes næsten slet ikke, og de færreste 
af Bøndernes Sygdomme skylde en nedarvet Disposition deres Til
værelse, men ere i Regelen fremkomne ved occasionelle Aarsager. 
Efter det Resultat, som er opnaaet i Statistiken, synes ogsaa 
Dødeligheden at være procentisk til Befolkningen mindre end paa 
andre Egne, endskjondt Silkeborg med sin større Dødelighed be
virker , at Forholdet endog bliver for stort. Skærer man nemlig 
Silkeborg bort af Beregningen, saa faaer man en Dødelighed af 
2 pCt. eller 1 af 50 Individer om Aaret, medens der i hele Mon- 
archiet døer i Gjennemsnit 1 af 45 om Aaret. Hvorvidt Egnens 
høie Beliggenhed har nogen Skyld heri, skal være usagt, men del 
synes paafaldende, at der i Norge falder 1 Dødsfald paa 55 Indi
vider, medens Forholdet i alle de lavtliggende Lande synker under 
50 (J. Ben tsen). En Tabel i Statistiken over Befolkningens Til- 
væxt i vort Aarhundrede viser, hvor kraftig denne har været. De 
Forskelligheder i Klædedragten, som S t. S t. Blicher anfører, 
hvis Skrift er fra 1839, ere forsvundne. Han taler nemlig om 
Knæbuxer hos Gotherne, som bæres af Seler, og lange Buxer eller 
Broger hos Joterne, som hænge paa Hofterne. Dette forholder 
sig ikke længere saaledes, thi de gaae alle med lange Buxer, som 
holdes af Seler. Hvad der derimod er ejendommeligt for Bonden 
i Jylland, det er, at han klæder sig ganske overordentligt varmt, 
og næsten ligesaa varmt om Sommeren som om Vinteren. Dette 
gjælder saavel for Fruentimmer som for Mandfolkene, og dette 
Befolkningens Instinkt slaaer i Samklang med vore meteorologiske 
Undersøgelser, hvorefter Middeltemperaturen skulde være omtrent 
en halv Grad lavere end paa Sjælland, idet navnligen Sommeren er 
koldere. Det uldne Undertøj bæres baade Sommer og Vinter, og 
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er af svært og tykt Stof; foruden tykke uldne Underbuxer bæres 
undertiden flere Nattrøier, den ene ovenpaa den anden, derhos i 
Reglen en tyk, udstoppet Pude foran paa Brystet og to Tørklæder 
om Halsen, hvortil i koldt Veir endnu kommer et Iredie, det saa- 
kaldte Mundklæde, som skydes op foran Munden som en Slags 
Respirator, for ikke al indaande den kolde Luft. Uldne Skjorter 
ere gaaede af Brug, men mere end een Vest har jeg ofte seet, 
og Beenklæderne saavel som Frakken ere af tykt Vadmel eller 
Kalmuk. Fruentimmerne ere næsten endnu stærkere indpakkede 
end Mandfolkene, og Lægens Taalmodighed kan undertiden sættes 
ikke saa lidt paa Prøve ved chirurgiske og slethoskopiske Under
søgelser, da det varer meget længe, forinden alle disse forskjellige 
Lag blive skrællede af. I Hjemmel har Bonden, især naar det er 
koldt, en stor Tilbøjelighed til at ligge med Klæderne paa i Sen
gen. Naar St. St. Blicher siger, at Gothen baade spiser og 
boer bedre end Joten, da har han vist fuldkommen Ret, thi vore 
jotiske Egne udmærke sig hverken ved gode Boliger eller ved 
gode Levnetsmidler. Landsbyerne ere i Regelen temmelig vidt- 
løftigen byggede, og Gaardene og Husene ligge uregelmæssigen 
spredte omkring i temmelig stor Afstand fra hinanden, saa at der 
kun sjeldent dannes Rækker af Gaarde eller Huse ved Siden af 
hinanden, som man kan give Navn af Gader. Brolægning eller 
Macadamisering af Veien forekommer slet ikke, undtagen, hvor 
Chausseen gaaer igjennem, som da afVeivæsenet er brolagt gjen- 
nem Byen. Veiene eller Gaderne gjennem Landsbyerne ere heller 
ikke ordenlligen indgrøftede eller belagte med Gruus, og danne 
i fugtige Aarslider ofte et næsten ufremkommeligt Morads, hvor 
Hjulene af Vognene kunne skære i til Axlerne. De større Bon
de rgaarde have dog som oftest Brolægning umiddelbart omkring 
Bygningen med Fald fra Muren, og hyppigen er det samme Til
fældet med enkelte Huse. Teglhængte ere kun enkelte Proprie- 
tairgaarde, thi Præstegaardene have Straatag ligesom Bondergaar- 
dene. De større Gaarde ere i Regelen byggede med et'Stuehuus 
og 3 Længer, der aldrig ere sammenbyggede, saa al Vinden frit 
kan stryge igjennem Gaarden fra Hjørnerne. Denne Omstændig
hed formindsker meget Uddunstning og Lugt fra den midt i Gaar
den og uden brolagt Underlag beliggende Mødding. Denne er 
gjerne situeret uden Hensyn til Brøndens Beliggenhed og uden 
Afløb, saa at Møddingvandet ofte sees stagnere i store Fordybnin- 
ninger paa Gaardspladsen. Bygningerne ere i Regelen af Bin
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dingsværk paa en halv Steens Tykkelse, sjelden af Grundmuur 
paa en heel Steen, og hvile paa et Fundament af raa Kampe- 
steen. Ved Indgangen i Stuehuset er gjerne en lille Entrée af 
et Par Alens Bredde med Opholdsværelse paa den ene Side og 
Kjokken paa den anden. Høiden til Loftet er sjeldent over 31/* 
Alen, meget ofte mindre. Vinduerne ere meget smaa, som oftest 
fastgjorte, men det forekommer neppe, al ikke eet eller to ere til 
at aabne. Undertiden tindes et lille Sovekammer ved Siden af 
Opholdsværelset, men i Regelen tjener Dagligstuen tillige som 
Sovekammer. Bilæggerovne bruges næsten allevegne, og under
tiden er en flirkantet Vindovn indmuret saaledes i Væggen, at 
dens ene Halvpart slaaer i det ene Værelse, den anden i det hos
liggende. Er en Stadsstue tillige tilstede, saa slaaer den gjerne 
ledig og bruges kun ved særegne Ledigheder. Ofle seer man 
den afbenyttet til Pulterkammer. I Dagligstuen findes een eller 
to Alkovesenge, forede mod Væggen med Matter af Halm, og 
lukkede fortil med Brædder, paa Indgangen nær De kunne tillige 
være tæl tillukkede med Gardiner, og ved Hjælp af Hylder tjene 
til Oplagssted for Levnetsmidler. I disse Alkovesenge, som ere 
meget qvalme og ofte tillige temmelig smudsige, da der er Halm 
under Dynerne, som yderst sjeldent fornyes, ligge altid to Per
soner og af Børn flere. Findes Alkovesengen i et lille Sidege
mak , forøges derved dens Mangel paa Friskhed endnu mere. At 
undersøge og forbinde en Patient ordentligt i et saadanl lukkel 
Skab, er ydersi besværligt, og ligger han desuden i Sengen med 
Beenklæder og Undertøiet paa, bliver Vanskeligheden endnu større. 
1 Huusmandsleiligheder og mindre Bygninger ere Rumforholdene 
endnu snævrere, og her bruges i Regelen tillige Leergulve, som 
ofte ere fugtige. En ydersi mislig Fremgangsmaade, som ofle 
træffes blandt Bønderne, især Huusmænd og fattige Folk, er al 
bygge Huset med Leergulv og knap 3 Alen til Loftet, og senere, 
naar man synes, al man faaer Raad dertil, at lægge Bræddegulv 
i Værelserne. Derved bliver Afstanden mellem Gulvet og Loftet 
3 til 4 Tommer mindre, eller maaskee endnu lavere. Den til
kaldte Læge, som tænker paa Sygdommen og ikke paa Loftet, og 
som forgjæves bestræber sig for al faae Patienten at see i den 
bælmørke Alkoveseng, løber ved hver spekulativ Bevægelse Panden 
imod Bjælken, og sætter sig til Slutningen ned med den Beslut
ning, ikke at reise sig igjen, førend han forlader Huset, bukkende 
saa dybt som muligt og med en meget ærbødig Holdning. Under
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tiden er Døren tillige saa lille, at han ikke kan byde Facaden 
frem, men maa gaae igjennem paa Iløikant og sænke sig tilstræk
keligt i Knæerne, selv om han, saaledes som Forfatteren ikke er 
hoiere end fem Fod og nogle Tommer. Jeg har ofte sagt til 
Bønderne, at jeg vilde hellere bivouakere paa den aabne Mark, 
end boe i et Huns, hvor jeg ikke kunde staae opreist. Paa He
derne lindes Boliger, selv til talrige Familier, hvor man forundret 
spørger sig selv, om saadanne Hytter ere til Dyr eller til Men
nesker. Silkeborg Sogn fraregnet, lindes (1860) 6498 Indbyggere 
i vore andre 7 Sogne af Skanderborg Amt, og 330 Gaarde og 604 
Huse, eller 934 Boliger, som bliver omtrent 7 Beboere til hvert 
Huus. Hids Herred har 5119 Indbyggere, 278 Gaarde og 448 
Huse eller 726 Boliger, som ligeledes giver 7 Mennesker i hver 
Bolig. Disse Forhold ere ikke fordeelagtige, fordi Husenes Antal, 
som man seer, næsten er dobbelt saa stort som Gaardenes, og 
der véd mangfoldige af de saakaldte Huse forstaaes yderst maade- 
lige Boliger. Af Fattighuse forefindes kun faa, og disse ere 
langtfra de sletteste Opholdssteder. Fattighuset i Them Sogn lig
ger V-i Miil fra Byen Them og frit paa den aabne Mark. Det er 
et Bindingsværkshuus med Straatag, og temmelig smaa Vinduer, 
hvoraf dog enkelte ere til at aabne. Huset indeholder 8 smaa 
Værelser med Leergulve, og indrettede til 2 Fattiglemmer i hvert 
Værelse, altsaa til 16 Fattige. Værelserne ere 31/-* Alen høie, og 
hvert Værelse, som kun er forsynet med een Seng for begge Be
boerne, indeholder knap 400 Kubikfod Luft. Det er dog sjeldent, 
at alle Pladser ere belagte. Fattighuset i Linaa Sogn ligger i 
Linaa By, og er en gammel, forfalden og straatækt Bindingsværks
bygning , som er indrettet med 4 Ledigheder, hver bestemt til to 
Personer; Vinduerne ere smaa, høitsiddende og forsynede med 
Blyruder; dog kan idelmindste eet Vindue i hver Bolig aabnes. 
Værelserne have Lecrgulv, Vindovne og ere 3Vi Alen høie, 4 Alen 
brede og 7 Alen lange. I enkelte af disse Ledigheder indflyttes 
undertiden baade Mand og Kone og mange Børn. I Seiling i 
Hids Herred findes ligeledes et lille Fattighuus, bestaaende af to 
Værelser, bestemte til 1 eller 2 Personer hvert. Værelserne have 
Leergulv, ere tre Alen og et Par Tommer høie og omtrent 5 Alen 
i Qvadrat. Dette Fattighuus er noget bedre end de foregaaende 
og seer ret hyggeligt ud. Paa de fleste Steder er det forresten 
Skik, at Kommunen leier de Fattige ind i Privathuse. Tilbøielig- 
heden til at bygge nye Fattighuse er nemlig ikke stor iblandt 
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Sogneforstanderskaberne. Forslag i saa Lienseende mødes i Re
gelen med den Bemærkning, al de Fattige behøve ikke at boe 
bedre end saa mange andre Mennesker i Sognet, og at Fattig
huset ikke skal være et Formaal, som maa stilles Befolkningen 
for Øic til at stræbe efter, men kim cl Nødanker for den værdige 
Trængende, der ikke maa erhverves ved egen Brøde. Der findes 
nemlig i mange Sogne Mennesker, som ved Dovenskab tvinge 
Fattigvæsenet til al ernære sig, og skjøndt disse indvendinger 
unægleligen have noget Slaaende ved sig, maa jeg dog være af 
den Formening, at det ikke er umuligt, at et Fattighuus og el 
Arbeidshuus kunde forenes i eet Etablissement, og at et heell 
Herred, for Exempel hele Hids Herred, kunde forene sig om al 
bygge et saadant, da Bekostningen \ilde være for stor for et en
kelt Sogn. Hvorvidt saadanne Forholdsregler for Tiden ere træn
gende nødvendige, eller først ville blive det med Befolkningens 
stigende Tilvæxt, er vanskeligere al afgjøre; thi Pauperismen 
kan egentlig ikke siges at være stor i Jyllands Midte , og er vist 
langt mindre betydelig end paa Øerne. Formuesomstændighederne 
ere mere ligeligt fordelte, Jordbunden kan lettere ernære den tyn
dere Befolkning, og den jydske Bondes Sparsommelighed i gode 
Tider giver ham Midler i Hænderne til at modtage de mindre 
frugtbare Aar uden at rokkes i Saddelen. Pengekrisen har ingen 
Indflydelse havt paa hans Stilling, medens de mindre Proprietairer 
i slort Antal have været nødt til at forlade deres Eiendomme, 
fordi de vare kjøble for dyrt, og senere ved de faldende Korn
priser ikke have været istand til at bære deres Afgifter. Bonden er 
langt heldigere stillet end de smaa Proprietairer. Til yderligere 
Bedømmelse af Pauperismen henvises til Listen over Næringsveie 
i første Afdeling, hvoraf tillige fremgaacr, at der i Hids Herred 
er 41 Almisselemmer, og maaskee ere 41 for faa til, at der for 
deres Skyld kan bygges et Fattighuus. Det kan vist heller ikke 
være uden Interesse, at jeg i de sidste 6 Aar har gjort 90 Reiser 
i Fattigpraxis, som giver 15 om Aaret, eller noget over 1 om 
Maaneden, medens der fra Distrikter i Sjælland har været Tale i 
»Ugeskrift for Læger«« om 100 Fattigreiser om Aaret.

Skolevæsenet staaer paa langt bedre Fødder end Fattig
væsenet, og overalt i Sognene opføres der hvert Aar flere og 
flere nye Skoler. Skolen i Linaa er saaledes for nyligen om
bygget, rummelig, høi og anordningsmæssigt indrettet. Skolen i 
Skjellerup-Nygaard er en ordinair Bindingsværksbygning med 
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ret god Ledighed for Skolelæreren. Skolestuen har Bræddegulv. 
Vindovn, er 4 Alen høi, 7 Alen bred, 91/s Alen lang og besøges 
af 50 Børn i 2 Hold. Det er imidlertid besluttet at opføre en ny 
Skole. 1 det nærliggende Voel, Tvilum Sogn, er en heel ny 
Skole opfort, hvori Læsestuen er 131/-* Alen bred, 131/-! Alen 
lang og 4 Alen høi. Den besøges af 54 Børn. Skolen i Them 
er en grundmuret og solid Bygning, som besøges af 100 Børn i 
2 Hold. Skolestuen, som er forsynet med en stor Vindovn, er 
4Vs Alen hoi, 91/.* Alen bred og 10 Alen lang. Skolen i Virk- 
lund er af samme Beskaffenhed, Læsestuen 41/2 Alen høi, 71 2 
Alen lang og 11 Alen bred. Den besøges af 48 Born i 2 Hold. 
Hjælpeskolen i Gjedsø er derimod kassabel, og Sogneforstander- 
skabet i Them har derfor besluttet at bygge en ny Skole. Den 
bestaaer af et usselt Rum i Enden af en Udbygning til en Bonde- 
gaard, med Leergulv og meget smaa Vinduer. Der er 3 Alen til 
Loftet, Bredden er 5*/« Alen og Længden 7J/s Alen. Dette Lo
kale besøges af 30 Børn. Skolen i Rye er en god og solid Byg
ning med et Lokale, som er 41/® Alen høit, 11 Alen bredt og 10 
Alen langt. Den besøges af 79 Børn i 2 Hold. Skolen i Vin
ding er indrettet paa samme Maade. 1 Ad dit i Sønder-Vissing 
Sogn findes derimod en Hjælpeskole, som er et faldefærdigt, af 
Bindingsværk og med Leer opklistret lille fugtigt Huns, med Straa- 
tag, Leergulv, en god Vindovn og smaa Blyruder. Lokalet er 3 
Alen høit, 10 Alen langt og 7 Alen bredt, og besøges af 52 Børn 
i 2 Hold. Denne Skole er kassabel. I Bryrup indeholder Skole
stuen 2240 Kubikfod Luft, har en Høide af 31/«* Alen 9 Tommer, 
en god Vindovn og besøges af 90 Børn i 2 Hold. Skolen i 
Vrads er lækket med Straa, høitliggende og grundmuret. Skole
stuen cr 6n/4 Alen lang, 9x/4 Alen bred, 3n/» Alen høi, har en 
Vindovn paa 2 Etager og besøges af 23 Børn. Skolen ved Fun
der Kirke er nyligen bygget, meget stor og rummelig med del 
anordningsmæssige Kubikindhold. Den besøges af 83 Børn i 2 
Hold. Ved Engesvang findes derimod en Biskole, der er af 
samme Beskaffenhed, som i det nærliggende Gjedsø og maa an
sees for kassabel. Skolerne i Kragelund, Balle, Gjødvad 
og Svostrup ere opbyggede i de sidste 2 5 3 Aar og ere rum
melige og anordningsmæssige. Skolen i Seiling er derimod en 
ældre Bygning med Straatag, Bindingsværk og smaa Vinduer. 
Skolelokalet er 3‘A Alen høit, 7 Vs Alen langt og 9 Alen bredt. 
Det besøges af 52 Børn i 2 Hold. Skolen i L'ejnming er en 
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bedre Bygning, hvor Skolestuen har en Høide af 33/4 Alen, en 
Bredde af 10 Alen og en Længde af 10lA Alen. Den besøges af 
91 Børn i 2 Hold. Skolen i Serup er for nyligen restaureret. 
Lokalet er 31/* Alen høit, 71/«* Alen langt og 9 Alen bredt. Det 
frequenteres af 41 Børn i 2 Hold.

Betragtede i Almindelighed, kunne Skolerne altsaa i Gjcnnem- 
snit ikke kaldes andet end gode og hensigtsmæssige Bygninger, 
og de enkelte Biskoler, som hist og her endnu ere Levninger af 
forrige Tiders Ligegyldighed for sanilaire Hensyn, ville sandsynlig- 
viis forsvinde i Løbet af faa Aar.

Paa de Undtagelser nær, som ikke henhøre til en almindelig 
Betragtning af Forholdene, kunne B øn d e r n e s L e vn e ts in i d 1 e r 
langtfra kaldes gode. Del Kjød, som nydes, er i Regelen i saltet 
eller røget Tilstand, ikke altid godt eller reenligen behandlet, og 
undertiden temmelig forgjemt. Deres Rugbrød er sort og haardt, 
svært at tygge og fordøie, hvorimod Sigtebrødet synes at være 
bedre. Flere landoekonoiniske Forfattere ere enige i, at Rensnin
gen og Tørringen af Kornet er meget skødesløs og forsømt i 
Skanderborg og Viborg Amter. Rensningen skeer ved at kaste 
det gjentagne Gange med Haandskovle, hvorpaa det af Fruen
timmer renses igjennem et Sold. Egentlige Rensemaskiner ere 
meget sjeldne, men efter en vaad Høst kastes det dog gjentagne 
Gange paa Loftet. Kornets Torring er, om muligt, endnu mere 
forsømt end Rensningen. Selv paa de større Gaarde skeer Kor
nets Tørring gjerne i Bagerovnen, hvorimod ordentlige Tørreovne 
ere sjeldne eller ubekjendte. I Eftersommeren 18G0 var Rug
brødet saaledes meget slet, fordi Rugen paa flere Steder var høstet 
vaad og havde spiret. Bøndernes Smør er gjerne stærkt saltet og 
sjeldent godt; Mælken og Smørret lider desuden en Deel derved, 
at Bønderne ingen Mælkesluer have, men opbevare Mælken paa 
Hylder i deres Opholdsværelser og Kjøkken, hvor den paavirkes 
af den beklumrede Luft i liuset. Deres Ost synes dog at være 
bedre end Smørret. Fattige Folk have ofte for Skik, at sælge de 
bedre Produkter og beholde de siettere for sig selv og Familien. 
Beskaffenheden af Smør og Ost afhænger vistnok i det Hele taget 
mest af Behandlingsmaaden, men tillige ogsaa for en stor Deel 
af Qvægets og Foderets Egenskaber. Qvæget maa vel i det Hele 
taget, med Undtagelse af Qvægstanden paa mange større Land- 
eiendomme og Bøndergaarde, ansees for temmelig middelmaadigl, 
ofte af forqvaklet Art, og en stor Deel af Jordbunden giver, idet- 



89

mindste i dens naturlige Tilstand, kun en mager Græsning der 
ofte endog aldeles ikke er skikket for Malkeqvæg, saasom i Hede
egnene , og Engene ere ogsaa i det Hele kun ringe af Naturen 
og maadeligt eller slet ikke kultiverede; lægger man nu hertil, at 
Bønderne næsten overalt behandle deres Smør og Ost slet, ja 
endog ureenligt, saa kommer man til det Resultat, at Produktio
nen af disse Varer saavel med Hensyn til Qvalitet som til Qvan- 
titet, staaer paa et lavere Trin i vore Egne, end i det frugtbare 
og mere fremskredne østlige Jylland. Grøntsager, med Undtagelse 
af Kartofler, nyde Bønderne kun yderst sparsomt, da de aldeles 
ingen Vægt lægge paa Havedyrkning. Haver i Ordets egentlige 
Forstand findes kun ved Præstegaardene og de større Proprietair- 
gaarde. Bønderne have nemlig aldeles ingen Smag for Grønt
sager eller Krydderurter, men ansee dem for en Slags Luxusar- 
tikler, der ikke ere til nogen væsentlig Nytte i Maden, og ikke 
berige denne med nærende eller styrkende Stoffer, og de over
lade det saaledes ti} deres Kone eller Pige at passe den lille 
Jordplet, som de mere af gammel Vane eller efter Skik og Brug, 
end af Tilbøielighed have indtaget, for derpaa at avle nogle Grøn- 
kaalsplanter og nogle Kartofler, hvilke de ligesaa godt kunde frem
bringe i fri Mark. Hvidkaal, Løg, Gulerødder og lignende Mad- 
urter sees kun yderst sjeldent; det samme er Tilfældet med Frugt
buske og Frugttræer. En Bondehave er nemlig et indhegnet fiir- 
kantet Rum, en halv Snees Favne langt og ligesaa bredt, og i 
Regelen omgivet med et Steengjerdc. Paa den ene Halvdeel 
voxer der Kartofler og Grønkaal, den anden bruges til Blegeplads fol
det hjemmegjorte Lærred og ligger derfor i Græs. Desuden sees 
nogle Piletræer i Havens Hjørner, en vantreven Hyld, et Par Rønne
bærtræer og en frodig Vegetation af Brændenælder og andet 
Ukrudt. Det 01, som Bønderne brygge, er tyndt, klart, guulagtigt 
og smager syrligt; det kan dog ikke kaldes andet end en sund 
Drik. Den Brændeviin, som de dagligen nyde, er derimod en af
skyelig Drik, som lugter og smager stærkt af Fusel, og har en 
Bouquet som en raadden Exhalation. En meget yndet og almin- 
lig Drik er en Slags Viin, som Bønderne kalde gammel Viin, og 
som de kjøbe i store Qvantitetcr hos Kjøbmændene. Den be
staaer af forskjellige Sorter simple og lyse, rimeligviis slette span
ske Vine, forsatte med flere Slags Frugtviin (Cyder) og undertiden 
med spirituøse Infuser paa Rosiner. Den skal undertiden kunne 
være svovlet af Tønderne. Den har en lys, brunguul Farve, 
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smager ganske godt, men har en ubehagelig, bitter Eftersmag, 
efter Vinhandlernes Mening af Rosinkjcrnerne. Mjød, som ikke 
sees sjeldent, er et bedre Fabrikat, men den, som ikke er vant 
til denne Drik, befinder sig ilde efter den. Kaffe nydes i store 
Qvantiteler, undertiden 3 til 4 Gange om Dagen, af Spølkummer; 
den er godt forsat med Cichorie, men Fløden, som gydes til, er 
i Regelen god, og Bøndernes Kalle kan forresten ikke kaldes af
gjort slet. Som Surrogat for Thee bruges meget paa Landet en 
Blanding af Matricaria Chamomilla, Flores sambuei, Veronica offi- 
cinalis og Asperula odorata. Det er forresten en Selvfølge, al 
Forskjclligheden’ i Næringsmidlerne afhænger meget af Bondens 
større eller mindre Velstand, men det kan dog sættes som Regel, 
at fersk Kjød, Grøntsager og Fisk nydes sjeldent, med Undtagelse 
af Aal fra de rige Aalefiskerier og tørre eller saltede Fisk, som 
kjøbes hos Kjøbmændenc. Som Bøndernes sædvanlige Middags
mad maa nævnes Kaal, Boghvedevelling eller Bygvelling, Boghvede- 
grød eller Byggrod, Kjærnemælksvelling og Mælkegrød eller varm 
Mælk, hvori der svømmer Levninger af Grøden fra de foregaaende 
Dage, og kun sjeldent Kjødsuppe; som Eftermad stegt Flesk eller 
Aal, Pandekager og Æggekager med eller uden Flæskeskiver, sjel
dent kogt Kjød. Dertil naturligvis Kartofler i stor .Mængde. Uos 
den fattige Huusmand eller Hedeboer falde mange af de oven
nævnte Næringsmidler fra, og Føden bliver mere eensformig og 
simplere. Naar Lægen kommer, sættes gjerne del bedste paa 
Bordet, som Huset formaaer, og det bedste er ofte uspiseligt. 
Her udgjor i Regelen Flæsk, Kartofler, Brændeviin og tørt Brod, 
undertiden lidt Kalle, hele Dagens Føde. Sliftsphysicus Lind 
(Sundheds-Koll. Aarsbereln. 1845) siger, at den fattige Bonde j 
Hedeegnene lever af en Kost, som i Virkeligheden slaaer under 
den, som Hundene faae i Byerne. Kartofler 3 Gange om Dagen 
med Salt eller i det høieste lidt Mceldyppelse, Ost og tørt Brød 
lil Middag, undertiden en Smule Cichoriekaffe for Konen og en 
Snaps Fusel for .Manden, Mælk kun om Sommeren og en eller 
anden Søndag en Skeefuld Kaal, kogt paa et Stykke Ister; dette 
er den fattige Hedeboers hele Fortæring. Jeg har ofte havt Lei- 
lighed til at bekræfte det træffende i denne Skildring, og har en 
Gang paa Heden, to Miil Vest for Silkeborg, seet en Familie i et 
af Leer, Lyng og Kampesteen opklistret Huns, hvis Gulv, der dan
nedes af den blotte Jord, var aldeles vaadt og hvori der ikke 
fandtes andre Næringsmidler end Brændeviin, tørt Brød og et Par



Skjepper Kartofler. som Uae paa Gtdvot Dumm i muli*< lm«d< 
og levede usleve end den velhavende l*oudv lu?.u«u.h i h...... 
len haves dog Mælk foruden d-.»e Vwuv-.Mmdlm . I\ lu* • .1. 
Fattigste.

Drikkevandet hav jeg pev>ouhgen imdov**u*.i paa i* hu 
skjellige Steder. nemlig ’?•' i Omegnen og d i Sdkobou , »»■ a«m 
ledes bestemt de Egenskaber ved det. som kmmo la-.u.«-c ■ *»■•! 
Sandserne. 1 Silkeborg synes \andet at væve l*od?*i, vhimligviin 
fordi Vandbeholderne ere de bed>te. men paa laudet lun lh|l*l»“ 
vandet sjeldent nogen rigtig forfriskende Smag. *la don ,h|øiih» m 
noget flatij omtrent som Regnvand. undertiden med en r>amm«'oniioi 
pende Eftersmag, og b.e'.d: I jj - Uo ohm til RlUlltitf
tigt Skjær med fine smaa Fuokker. som svumme deri. Xa'.-.ioti olie 
Prøverne have vieret uden Lugt og have opløst Sa'be ftildkoimmml 
Temperaturen er bestemt paa Stedet medet Keisethermomolm’ i Elin 
(C° og Qviksolvsøile og har om \ iuteren varieret mellem 2° og 1 ”, 
om Sommeren mellem 9° og 1'2° C. Fra kmalie-Kilde i \ «».hIel
skoven, der styrter som Vandfald ned over Rullestene, som ure 
rodgule af Okker, har Vandet en stivrkt sammensnerpende Smag, og 
medtagne Prøver have ved tilsat Svovlbrintesvovlaimnonium givel et 
sparsomt og flint sort Bundfald Jernforsvovl). med det rode Cyan- 
jernkalium antaget et blaaligt Skær og med tilsat Acidum tanni- 
eum en violet Decoloration. Det indeholder altsaa Jern. Til yder
ligere Undersøgelse har jeg indsendt 5 Prøver til Gro Ih og Ør
sted’s chemiske Laboratorium i Kjøbenhavn. nemlig 2 fra Silke
borg, Apotheket og Fabrikken, og 3 fra Landet, fra 3 Steder, 
hvor Typhus mest har grasseret. Kragelund, Salten og Lemming. 
Resultatet heraf har været følgende:
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I 10,000 Dele Vand fandtes i Vand fra:

Kragelund. Salten. Lemming. Apotheket. Fabrikken.

Organiske og flygtige Be
standdele ....................0,oo Dele. 0.07 Dele. 0,oo Dele. 0,83 Dele. O,o7 Dele.

Uorganiske Bestanddele. .. 1 ,70 11 ,33 - 0,so - 1,77 - 0,S8

Tilsammen . . . 1,08 Dele. 12,75 Dele. 1,70 Dele 2,io Dole. 1,50 Dele.

Den til den fundne Chlor- 
mængde svarende Mængde 

af Kjokkensalt.........   . 1,04 Dele 3,75 Dele. 0,io Dele. 0,78 Dele. 0,23 Dele.
Mængden af organiske Be

standdele, bestemt efter 
Forchhammers Methode 
med manganoversuurt Kali 
og Vandet fra MagiekiIde 
i Roskilde sat = 1 . . . . 8 32 69 6 - 8 -

Vandet fra Kragelund, Lemming, Apotheket og Fabrikken var 
meget blodt, og med Undtagelse af Vandet fra Lemming indeholdt 
det ikke meget af organiske Bestanddele. Vandet fra Lemming 
indeholdt derimod, som det sees, en forholdsviis stor Mængde or
ganiske Bestanddele. Vandet fra Salten var temmelig haardt og 
indeholdt ogsaa en temmelig Mængde organiske Bestanddele, dog 
ikke saa mange som Vandet fra Lemming.

Mængden af Kjokkensalt var, i Forhold til Mængden af de 
uorganiske Bestanddele, særdeles betydelig i Vandet fra Krage
lund, om end den absohite Mægde i de 4 Prøver, Kragelund, Lem
ming, Apotheket og Fabrikken, L det Hele taget kun var ringe. 1 
Vandet fra Salten var Kjokkensaltmængden baade relativt og ab
solut temmelig betydelig.

Salpetersyre fandtes i størst Mængde i Vandet fra Salten; i 
Vandet fra Lemming og Apotheket fandtes ikkun meget lidt, men 
den var dog efterviselig; i Vandet fra Kragelund og Fabrikken var 
der muligen i det høieste et Spor.

Af Phosphorsyrc var der i det Hele taget kun meget lidt, 
dog var der aabenbart mest i Vandet fra Salten.

Mængden af Svovlsyre og Kalk stod omtrent i Forhold til 
Mængden af de indeholdte uorganiske Bestanddele.

Af Jern var der Spor tilstede i Prøverne fra Kragelund, Sal
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ten og Fabrikken; i Vandet fra Lemming og fra Apotheket var 
der noget mere Jern, men dog ikke i nogen betydelig Qvantitet.

Sammenlignet med Drikkevandet andetstedsfra, synes Vandet 
i Silkeborg at være ganske godt, thi Prøver fra Apotheket i Kor
sør (Holst) indeholde 21,-»n fremmede Bestanddele, hvoraf 2,20 
organiske, medens de fra Apotheket i Silkeborg kun indeholde 
2,io, hvoraf 0,«* organiske Bestanddele. Vandet fra Fabrikken er, 
som det sees, endnu bedre. To andre Prøver fra Korsør inde
holde 55,91 og 8,30 fremmede Bestanddele, hvoraf respective 7,90 
og l,ic ere organiske. Resultatet af Prøverne fra Landet er der
imod ikke saa tilfredsstillende, thi Vandet fra Salten og Lemming 
indeholder allerede temmelig mange organiske Bestanddele, som 
vel ere den egentlige Prøvesteen for et Drikkevands Godhed, og 
Vandet fra Salten desuden grumme mange faste Bestanddele. 
Vandet fra Kragelund synes at nærme sig Vandet i Silkeborg, 
men har dog flere faste Bestanddele. Efter Forchhammers Me- 
thodc er Mængden af de organiske Bestanddele i Vandet fra Sal- 
ten og Lemming 32 og 69, medens den i Vandet i Korsør varie
rer mellem 45 og 105. Sammenligne vi med Kjøbenhavn, da 
variere, som vi have seet, de fremmede Bestanddele i vore Drikke
vande mellem 1,50 og 12,95 paa 10,000 Dele, medens de i kjø- 
benhavnske Brønde variere mellem 3 og 41 Dele af den samme 
Vandmængde. Saa godt et Drikkevand sam Kaldavesl fra Kal- 
manstunga paa Island, som paa 10,000 Dele kun indeholder O.s-i 
fremmede Bestanddele ( S c h 1 e i s n e r), har Jyllands Midte ikke.

For at have bestemte Holdepunkter, hvortil vi kunne stolte os. 
og hvorpaa vi kunne bygge Slutninger under Betragtningen af de i 
vore Egne herskende Sygdomme, har jeg af egne og Collegers 
Optegnelser samlet 5448 Sygdomstilfælde, som ere forefaldne i el 
Tidsrum af 5 Aar (1857—61), og opstillet dem tabellarisk, efter at 
have inddelt dem i acute og chroniske. Denne Inddeling er rig
tignok vilkaarlig, da til Ex. en Rheumatisme eller en Ophthalmie 
kan være saavel acul som chronisk, men enhver Inddeling vil blive 
kunstig, og disse Begreber ere desuden ahnindeligen vedtagne. 
Tab. I. indeholder saaledes de acute og epidemiske Sygdomme i 
5 Aar i Silkeborg, Tab. IL de samme Sygdomme i Landsognene. 
Paa Tab. III. ere begge disse Tabeller slaaede sammen, og Patienterne 
inddelte i Mandfolk, Fruentimmer og Børn under 10 Aar. Tab. IV. 
er cn Gruppering af de acute Sygdomme i storre Categorier, for 
lettere at kunne betragte Epidemierne i Forhold til Folkemængden.
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Endelig er Tab. V. de chroniske Sygdomme paa hele Territoriet, 
hvortil jeg har henregnet de chirurgiske Tilfælde og Hudsygdom
mene, for ikke at faae altfor mange Tabeller. Ved Omegnen for- 
staaes Radius, sat = 2 Miil, og Silkeborg som Centrum.

Tab. I.
Handelspladsen Silkeborg.

Sygdomme. 1857. 1858. 1859. ISGO. 1861. Summa. pCt.

Gastrisk Peber........................ 27 17 28 15 23 110 7,so
Typhoid Feber. . . ............. 2 9 5 1 4 21 1,40
Barselfeber.............................. 9 3 1 - 2 15 1,o-
Gigtfeber................................ 2 3 6 10 9 30 2,i&
G’gt uden Feber................... 2 22 22 1 1 G4 4,58

2 11 41 84 32 170 12,w
Skarlagensfeber...................... 9 4 5 // u 18 1,29
Mæslinger................................. 1 1 u 143 145 10,3*
Rosen ................................ 5 5 4 5 5 24
Gafarrh f>'» Bronc.hitis........... 43 63 73 79 316 22,53
Angina..................................... 19 12 21 17 23 92 6,5«)
Croup og Diphtheritis......... 2 // 1 // 3 0,21
Kighoste.............................. .. // 12 2G 1 u 39 2,18
Pneumoni«............................ 12 1 1 16 24 - 70 5,00
Gastrica og Colik................. IS 27 33 34 4S 1 60 1 1.43
Diarrhoc................................... 2G 22 28 H 26 113 8,0)

Abort....................................... // 2 1 4 l 11 0,18

Summa................. ................. 172 204 301 308 41 (i 1401 100,oo
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Tab. IL
Silkeborgs Omegn.

Sygdomme. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. Summa. pCt.

Gastrisk Feber........................ 23 23 24 14 11 95 5,04
Typhoid Feber........................ 9 43 2 2 o

Barselfeber............................ . 4 9 2 4 4 23 1,22

Gigtfeber ................................ 15 13 16 5 7 56 2,o-
Qjgt uden Feber................... 31 14 20 20 1 1 96
Kold feber................................ 14 26 81 126 162 409 21,70
Skarlagensfeber...................... 51 31 6 ir 88 4.07
Mæslinger................................ 1 12 V 5 18 0,05
Rosen.............................. . 12 4 9 10 42 2.v
f.ntarrh og Rronchitis........... 62 44 68 67 328 17,40
Angina..................................... 23 13 1 1 12 14 73 3-80
Croup og Diphtheritis......... 6 10 12 u IS 46
Kighoste.................................. 4 IS 21 5 48 2,54

23 32 18 34 27 134 “7 «

Gastrica og Colik................. 52 49 5S 60 274 14.53

18 IS 17 16 10 79 4,io
Abort....................................... 1 4 3 5 4 17 0,05

Summa..................................... 377 387 330 378 413 1885 100,oo
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Tab. in.
Silkeborg og dens Omegn*

1857—61. Silkeborg. Omegnen.
Summa. pCt.

Sygdomme. Mand
folk.

Fruen
timmer. Børn. Mand

folk.
Fruen
timmer. Born.

Gastrisk Feber . . . 3G 52 22 40 11 11 205 6,14

Typhoid Feber . . . 8 5 8 28 21 10 80 2,43
Barselfeber............... 15 // u 23 // 38 1,14

Gigtfeber................. 14 16 H 27 28 1 86 2,61
Gigt uden Feber. . . 36 25 3 60 35 1 160 4 ,80
Koldfeber................. 79 62 29 206 141 62 579 17,6?
Skarlagensfeber .... h 3 15 3 12 73 106 3,22

Mæslinger............... 5 7 133 3 3 12 163 4,os
Rosen ...................... 7 14 3 15 25 2 66 2,00
Catarrh og Bronvhitis 99 78 139 116 91 11S 644 1 9,50
Angina..................... 55 29 8 34 25 14 165 5,02
Group ogDiphtheritis u 1 2 2 1 43 19 1,49

Kighoste................... ti •• 39 // // 48 87 2,64

Pneumonie ............. 31 16 23 92 24 IS 204 6,21

Gastrica og Colik’. ■ 59 52 49 119 105 50 434 13,23

Diarrhoo................... IS 27 6S 25 17 37 192 5,84
Abort........................ n 11 n H 17 u 28 0,85

Summa ................... 447 413 541 770 615 500 3286 100.-oo
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Tab. TV.
Silkeborg og dens Omegn.

Sygdomme. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. Summa. pCt. Aarligt 
Gjenuemsnit.

pCt.
af Folke
mængden.

Gastriske og typhøse Febre... 61 92 59 32 41 285 8,00 57 0,43

Sygdomme i Respirationsveiene 177 203 201 205 198 984 29,95 197 1,41

Sygdomme i Digestionsveiene 117 119 127 119 144 626 19.05 125 0,08

Rheumatismer.......................... 50 37 64 57 38 246 7,40 49 0,30

Koldfeber.................................. 16 37 122 210 194 579 17,02 116 0,87

Exantbematiske Febro............ 79 60 19 14 163 335 10,io 67 0,50

Angina og Faaresyge.............. 42 25 32 29 37 165 5,03 33 0,25

Barselfeber og Abort.............. 7 x 18 7 20 14 66 2,01 13 0,10

Summa...................................... 549 591 631 686 829 3286 lOO.oo 657 4,01



Tab. V.
Silkeborg og dens Omegn.

Sygdomme. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. Summa. pCt. Aarligt 
Gjennemsnit.

pCt.
af Folke
mængden.

Phtbisis.................................... 21 13 25 19 31 109 5,oi 22 0,io
Hjertesygdom.......................... 32 ' 24 13 20 14 103 4,70 21 0,15
Blegsot...................................... 15 9 7 15 13 59 2,73 12 0,09
Cardialgie................................ 25 20 31 25 19 120 5,50 24 0,19
Kjertelsot.................................. 39 7 5 21 18 90 4,10 18 0,13
Nervesygdomme.. .................. 34 41 36 37 22 170 7,ss 34 0,95
Delirium tremons.................... 4 1 1 6 1 16 0,74 3 0,09
Syphilis..................................... 8 4 1 0 21 O,o- 4 0,03
Gonorrhoea........ ...................... 14 14 15 5 17 65 3,00 13 0,10
Fracturer ................................... 8 9 S 10 10 15 2,07 9 0,oj

Luxationer................................ 2 3 6 0,«7 1 0,01
Brok ......................................... 12 3 6 5 10 36 1,00 7 0,05
Tangforretning........................ 18 22 18 15 23 96 4,41 19 0,14
Vending.................................... 1 9 5 4 3 22 1,01 4 0,03
Mindre cbirurgiske Tilfælde .. 183 15G 157 135 123 751 34,80 151 1,14
Scabies .................................... 19 5 13 22 24 83 3,84 17 0,13
Andre Hudsygdomme............ 54 20 38 28 40 180 8,3“ 36 • 0,27
Ophtbalmier............................ 45 29 32 30 51 187 8,05 37 0,28
--------- —— -—------------------- — ------- —— ------------- — ■ ----- ___________
Summa ..................   • • 533 388 414 402 425 2162 100,oo 432 3,22
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Den første og alvorligste Epidemie, som træder os imøde 
naar vi see 15 til 16 Aar tilbage i Tiden, er T y p h u s, som saa 
jevnligen har hjemsøgt Silkeborgs Omegn, uden dog nogensinde 
at naae en saadan Udstrækning, at den kunde kaldes en Lande
plage , som hærjede hele Befolkningen. 1 Indberetningerne, som 
begynde i Midten af Decenniet 1840—50, findes, saavidt man af 
Sundhcdskollegiets Aarsberetninger kan skjønne, Sygdommen ikke 
beskreven med alle sine særskilte Symptomer, men det fremgaaer 
dog temmelig tydeligt af enkelte Vink og liere detaillerede Beret
ninger, at Sygdommen, hver Gang den er vendt tilbage, har havt 
omtrent den samme Gharakteer, og har været en meer eller 
mindre skarpt udtalt Abdominaltyphus, enten med Forstoppelse 
eller Diarrhoe, Gargouillcment, Madlede, meer eller mindre belagt 
Tunge, Oppression og stor Mathed i Forening med flere nervøse 
Symptomer, navnligen Søvnløshed. Dertil har undertiden sluttet 
sig Forsliminger i de førs,te Veie og Bronchierne, og bestandigen 
omtales Sygdommen som meget smitsom. Vi kunne derfor med 
temmelig Sikkerhed sige, at de tidligere omtalte Epidemier i det 
væsentlige ere fremtraadte paa samme Maade og med lignende 
Symptomer som de i de senere Aar beskrevne. i Aaret 1845 
omtales første Gang en Epidemie i Them Lægedistrikt, som her
skede fra Slutningen af September indtil Aarets Udgang, og hvoraf 
20 Individer have været angrebne, men ingen ere døde, og som 
derfor synes at have været en ondartet gastrisk Feber med De
pression af Nervesystemet og rimeligviis flere typhøse Symptomer. 
Det følgende Aar 1846 er Epidemien vendt tilbage og har været 
mere ondartet end det foregaaende Aar, da der har været 62 
voxne Individer angrebne i Them Lægedistrikt, hvoraf 7 ere døde, 
og 28 paa Grændsen af Hids Herred i Omegnen af Levring, hvoraf 
4 ere døde. Sygdommen har denne Gang været ledsaget af hef
tigere Cerebraltilfælde end sædvanligt og blev anseet for smitsom. 
I de to følgende Aar, 1847 og 48, har Typhus kun berørt Grænd- 
serne af vort Territorium, idet der har været 13 Patienter i Egnen 
af Levring, hvoraf Een er død, 34 i det Vesten for Hids Herred 
beliggende Hammerum Herred, hvoraf 3 ere døde. I Aaret 1850 
udbrød en Typhusepidemie paa Herregaarden Mattrup og i dens 
Omegn, ikke langt fra den sydlige Grændse af Bryrup Sogn, hvor
fra den senere strøifede ind over Grændsen af Vrads Sogn. Den 
begyndte i Omegnen af Mattrup, omtrent i December 1849 og var 
forbi i Slutningen af Marts 1850, og angreb her 20 Individer, 
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hvoraf 3 døde, nemlig en Gaardmand og to Piger. Om denne 
Epidemies Udbredning og Symptomer yttrer Distriktslæge Byge 
sig paa følgende Maade: »Sygdommen maa ansees for al have 
været temmelig ondartet, uagtet sin ringe Udstrækning, thi af de 
20 Individer, som have været syge, have ikkun 4 havt en alvorlig 
Typhus, og af disse ere de 3 døde, nemlig en Pige paa Sygdom
mens Ilte Dag, en anden Pige paa den 9de Dag og en Gaard
mand paa den 21de Dag. Delte er et meget uheldigt Besultat, men 
Typhus synes i del Hele laget at have viist sig saaledes i Om
egnen ; der er mig nemlig i mit Distrikt 3 Tilfælde af sporadisk 
Typhus med dødeligt Udfald bekjendte, forefaldne i afvigte \ inter, 
nemlig 1 i Aale Sogn og 2 i Skærlund i Brande Sogn, uden al 
nogen Anden har været angrebet af samme eller lignende Syg
dom ; af disse 3 Tilfælde havde jeg iøvrigt intet under Behand
ling, og kan altsaa ikke give videre Oplysninger. I fornævnte lille 
Epidemie i Mattrups Omegn blev først en Dreng angrebet af en 
almindelig Typhus uden anden Komplicalion end den i Egnen saa 
hyppige men vedholdende Broncbilis, som dog savnedes ved de 
øvrige Tilfælde; den tolvaarige Drengs Sygdom varede i 24 Dage 
uden kjendelig Frist; efter ham bleve 2 Piger, dog ikke paa een- 
gang, syge, og den Ene døde den Ilte, den Anden den 9de Dag; 
fremherskende Symptomer vare en overordentlig hurtig Puls og 
en umællelig Appetit, som trods mil Forbud blev tilfredsstillet. 
Det fjerde Tilfælde af Typhus forekom først efter en Stilstand af 
Sygdommen, og i Slutningen af Februar hos en Gaardmand; hos 
denne havde Sygdommen el almindeligt og regelmæssigt Forlob, 
indtil han efter den niende Dag fik en haardnakket Forstoppelse, 
som modstod alle Afføringsmidler, og først hævedes ved Klysma. 
men atter indfandt sig og nødvendiggjorte Klysma hveranden Dag. 
Samtidig med den forste Obstipation havde der allerede indfundel 
sig Symptomer af Kollapsus med dedolalio abdominis, som toge 
til og gjorde Ende paa Patientens Liv den 21de Dag. De øvrige 
Tilfælde vare alle gastriske med forskjellige af Individualiteten af
hængige mindre væsentlige Komplicationer; ved kraftige, gjentagne 
Laxativer, stræng Diæt og Regimen forebyggedes deres Overgang 
i Typhus. Samtidig med denne Epidemie forefandtes der en lig
nende i Nørre-Snede og Vrads Sogne; i førstnævnte var 1, i sidst
nævnte 6 lil 7 angrebne; disse, som behandledes for privat Reg
ning, helbrededes alle.« I Aaret 1852 viste sig atter en lille, 
Typhusepidemie i Lille Bredlund i Vrads Sogn, som varede fra
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Midten af August til Midten af November, og som angreb 6 Indi
vider, hvoraf den førstangrebne døde, og kun 3 havde en fuld
komment udtalt Typhus. Sygdommen begyndte hos Konen i et 
Bondehuus, som døde faa Timer efter Byge’s første Besøg. Hun 
havde skrantct hele Sommeren, og blev omsider angrebet af en 
gastrisk Feber, som antog en typhøs Charakteer, og efter 3 til 4 
Ugers Forløb kostede hende Livet. Som fremherskende Symptom 
kan Dr. Ryge, da han først saae hende saa nærved Dødskam
pen , kun anføre Diarrhoe, der havde fulgt hende den meste Tid 
af Sygdommen. .Medens nu de tre andre Beboere af Huset, Mo
deren til Konen og lo Børn, 12 og 21/*.* Aar gamle, skrantede, og 
Børnene frembøde tydelige Tegn paa en typhøs Lidelse, blev Man
den angreben af gastriske Symptomer, især fremherskende For
stoppelse. Senere tilkom de sædvanlige typhøse Symptomer, af 
hvilke dog Deliriet syntes næsten ganske at mangle, hvorimod 
især Slupor var fremherskende med en høi Grad af Mathed og 
Afmagring, det særegne typhøse Physiognomie og en haardnakket 
Diarrhoe, som vel blev standset flere Gange, men stedse vendte 
tilbage. Charakteristisk var desuden Sygdommens lange Varighed, 
over 6 Uger, den fuldkomne Mangel paa tydelige Kriser og den 
hyppige Puls, 130 til 140. Medens Manden reconvalescerede, 
blev en Enke i Nabolauget, som havde hjulpet til at passe den 
afdøde Kone, angrebet af samme Sygdom. Hendes Tilstand lig
nede i det Hele laget den nylig omtalte Mands, kun holdt Tun
gen sig mindre tør; og istedelfor Diarrhoe havde hun en haard
nakket Forstoppelse. Sygdommen varede ligesaa længe, og Be- 
convalescensen var ligesaa langvarig. Foruden denne lille Epide
mie i Vrads Sogn tilkom senere et dødeligt sporadisk Tilfælde i 
Bryrup. Behandlingen var kun symptomatisk, og gik ud paa at 
forebygge Smittens videre Udbredelse. Nogen videnskabelig eller 
praktisk Interesse frembød denne Epidemie forresten ikke. Det 
følgende Aar, 1853, udviklede Typhus sig i den Deel af Them 
Sogn, som kaldes Sallen Skov. Sygdommen begyndte i Marts og 
varede til Slutningen af Mai; den angreb 16 Individer, hvoraf 1 
døde. Sygdommens egentlige Oprindelse maa efter Dr. Byge 
henføres til nogle temmelig heftige og gastriske Febertilfælde, som 
Vinteren iforveien forekom i Egnen , og som hos et enkelt Indi
vid, en 14 Aars Pige, udviklede sig til en udtalt Typhus. Hun 
smittede sine Sødskende og Faderen, som slap dog noget lettere 
derfra, hvorimod Sygdommen antog en voldsommere Charakteer i 
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et nærliggende Skovfoged hun s, Kødbæk, hvorhen den var kommen 
af en mindre kjendclig Vei, og derfra alter forplantede sig til 
Salten Skov, idet den angreb en aldrende Kone, som med stor 
Opofrelse havde hjulpet til at pleie de Syge i Rødbæk, og denne 
Kone smittede igjen sin Søn. Ialt kunne 16 Individer antages al 
have været angrebne af Epidemien, hvoraf 6 havde den egentlige 
Typhus, medens de Øvrige lede af en Blanding af nervøse, gastri
ske og heftige catarrhaiske Tilfælde, der vare eiendommelige ved 
deres Langvarighed og Tilbøielighed til Recidiv. Een døde, nem
lig en 58 Aar gammel Skovfoged; Døden indfandt sig den 21de 
Dag. Forovrigt viste Sygdommen aldeles intet bestemt Forløb, 
men dette var kun overordentlig langsomt, 5 til 6 Uger, og en 
ligesaa lang Reconvalescens. Blandt Symptomerne maae især frem
hæves bronchiliske Tilfælde og Forstoppelse; dog forekom ogsaa 
Diarrhoe, navnligen i det dødelige Tilfælde. Noget egentligt Bil
lede af Sygdommen lader sig ikke fremstille, da der blandt alle 
de Angrebne ikke fandtes Tvende, hos hvem den havde et nogen
lunde overeensstemmende Forlob. Behandlingen var symptoma
tisk og prophylaktisk. Omtrent samlidigen, nemlig fra Midten af 
April til Midlen af Mai, grasserede ligeledes en lille Typhusepi- 
demie i det Syd for den vestlige Deel af Vrads Sogn beliggende 
Norre-Snede-Krat, hvoraf 4 bleve angrebne, og Een døde. Denne 
Sygdom var en Fortsættelse af den Typhus, som blev behandlet i 
samme Egn, Efteraarel i Forveien, og af hvilken 6 Personer havde 
været angrebne. Sygdommen havde, siger Dr. Ryge, udmærket 
sig ved en vis Langsomhed i Forplanteisen, idet den, aabenbart 
ved Smilte, gik fra del ene Individ til det andel. Den har saa- 
ledcs ved utvivlsom Smilte viist sig i el nærliggende lluus, og 
der angrebet 3 til 4 Beboere og dræbt Konen i Huset. En 14aarig 
Pige, som hørle til Familien, havde nemlig tjent et Sted, hvor 
Sygdommen herskede og bragte den hjem med ved at besøge sin 
Familie; hun selv overstod Sygdommen let, men meddelte den til 
samtlige Husets Beboere, 3 i Tallet, blandt hvilke Moderen døde 
paa Sygdommens 14de Dag, medens Børnene kom sig efter 3 til 
4 Ugers Sygdom. De fremherskende Symptomer vare gastriske 
Tilfælde, hos Moderen i Forbindelse med en paafaldende Æng
stelse og Uro, hos Børnene med Stupor og Depression samt en 
høi Grad af Mathed; den Ældste, som var 5 Aar gammel, led af 
og til af Delirium og fuldstændig Aphonie. Det paafølgende Aar, 
1854, udeblev Typhus, og en Epidemie viste sig kun i det Nord 
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for Hids Herred beliggende Lysgaard Herred, hvor den varede fra 
Slutningen af 1853 til Mai 1854, og angreb 48 Personer, hvoraf 
6 døde. Sygdommen var paa sit Høieste i Februar. Dens Ud
bredelse ved Smitte var tydelig at paavise, thi naar den først var 
kommen til el Huns, blev alle dets Beboere fra Tid til anden an
grebne. Hos de fleste bemærkedes Cerebrallilfælde og Exanthem, 
Diarrhoe kun hos Faa. I Aaret 1855 udbrød derimod en nervøs 
Sliimfebcr i el Huns i Salten Skov, som forplantede sig til Rye 
Skov og flere Steder, og ialt angreb 20 Personer, hvoraf 2 døde. 
Epidemiens Varighed var fra Begyndelsen af November 1854 til 
Udgangen af Mai 1855, altsaa henved 7 Maaneder. Dr. Ryge 
siger, at denne Epidemie tydeligen havde sin Oprifidelse fra Smilte, 
idet et ungt Menneske af samme Familie var død i Silkeborg af 
en lignende Sygdom paa den 21de Dag, og havde under' sin Syg
dom oftere modlaget Besøg af sin Moder, der var den førstan
grebne , og der var derfor saa meget mere Grund til al være op
mærksom paa denne Patient, som der baade paa samme Tid og 
senere viste sig liere Tilfælde af Typhus, saavel i Silkeborg, som 
i sammes Omegn. I fornævnte Huus i Sallen Skov bleve ialt 5 
angrebne; af disse var dog kun den førstangrebne Kones Sygdom 
egentlig charakteristisk som en Sliimfeber med tydeligen fremtræ
dende typhøse Symptomer, dog i lettere Grad, bestaaende af total 
Mathed, Stupor, collaberet Udseende, lette Delirier og en overordent
lig hurtig Puls, 150; desuden barkede, hostede og brækkede hun 
Sliim op, og qvitterede Sliim ved Stolgangen, der snart viste sig 
som Diarrhoe og snart afvexlede med Forstoppelse. Disse Sliim- 
exeretioner lykkedes det dog snart at standse, med Undtagelse af 
Bronchialslimen, der vedblev i flere Maaneder; og endnu mere 
charakteristisk var den uovervindelige Afkræftelse, som forfulgte 
Patienten meget længe, det vil sige over et Fjerdingaar, efter at 
Sygdommen skjønnedes at være overslaaet. Manden og 2 Børn > 
samme Familie bleve senere angrebne af samme Sygdom, i hvil
ken dog saavel de pituitøse, som nervøse Symptomer vare langt 
mindre fremtrædende; dog led et 2 Aars Barn overordentligt af 
Sliim i Munden og Halsen, som det ikke kunde blive af med. 
Det tredie Barn, en 10 Aars Dreng, gik og skrantede med de 
sædvanlige gastriske Tilfælde, in casu Hovedpine, Mangel paa Ap
petit og Mathed, men havde dog reen Tunge og god Aabning. 
Sygdommens Varighed er vanskelig at bestemme; Konen blev an
greben først i November og var endnu skrantende, mest af Hoste 
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og Mathed, efter Nytaar; Manden og Børnene vare syge i 3 til 4 
Uger, men kom sig derefter meget hurtigt. Omtrent en Uge 
efter, at Dr. Byge havde allagt sit sidste Besøg hos denne Fa
milie, blev han reqvireret til en Patient med lignende Symptomer i 
Itye-Skov; hos denne, en IGaarig Pige, vare de typhose Sympto
mer langt mere fremherskende, og hun døde paa Sygdommens 
28de eller 29de Dag. Hun laae i en stærk S lupor og Kollapsus, 
og hverken hun selv eller hendes Familie kunde give nogen syn
derlig Underretning om hendes tidligere Tilstand. Faa Dage efter 
denne Patients Dod blev hendes Søster i samme Gaard, 22 Aar 
gammel, angreben af den samme Sygdom, der viste sig som en 
reen Typhus og endte med Døden den niende Dag. Med disse 
to Dødsfald syntes imidlertid Sygdommen at have udraset; vel 
bleve Konen i Huset og flere Børn angrebne i en Alder af 2 til 
14 Aar, men deres Sygdom var en Blanding af gastriske og ner
vøse Symptomer, navnligen Delirier. Varigheden af disse Patien
ters Sygdom kan dog ikke bestemt angives, da Enkelte af dem 
vel kom sig, men atter faldt tilbage. Sidst i Marts blev en Pige 
i et nærliggende Skovfogedhuus, som havde været behjælplig ved 
deres Sygdom, angrebet af gastriske og langt mere fremtrædende 
typhose Symptomer, men blev dog atter helbredet. Det sidste 
Tilfælde viste endnu mere aabenbart Sygdommens Smitsomhed, 
hvilket ogsaa bekræftedes ved dens Forplantning til en anden Gaard, 
hvis Beboere vare i Slægtskab med de tidligere Angrebne, og 
hvor en Kone blev syg, som jevnligen havde havt Ophold hos 
disse. Hun var 63 Aar og hendes Sygdom kunde nærmest kal
des en langsom Nervefeber, mindre paa Grund af dens Varighed, 
omtrent 4 Uger, end de ledsagende Symptomer. Disse vare Mat
hed, Dorskhed, Hovedpine, Anorexie, træg Aabning, urolig Søvn, 
men ingen Delirier; de nervøse Symptomer vare i det Hele taget 
langt mere fremtrædende end de gastriske. Da hun var kommen 
op, udbredte en lignende, dog hos hver Enkelt meget forskjellig 
Sygdom sig til Husets øvrige Beboere, af hvilke kun to unge Men
nesker, en Dreng og en Pige, gik fri. Først blev en 12aarig 
Dreng angreben, derefter to Smaapiger, paa 6 og 4 Aar, sam- 
tidigen, dernæst Faderen, 45 Aar gammel, tillige med en 17aarig 
Søn. Hos dem Alle varede Sygdommen i liere, hos Nogle i mange 
Uger; det mest fremtrædende Symptom var Mathed, hos 3 vare 
Delirier kjendelige. Ikkun Moderen, en ved 8 Fødsler og haardt 
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Arbeide svækket og i sig selv usund Constitution, havde en cha- 
rakterislisk Typhus. Forløberne indfandt sig omtrent 8 Dage 
førend hendes 9de Nedkomst med et usselt Barn, som kun levede 
faa Dage, og samtidigen med denne indfandt sig de typhøse Symp
tomer, der den niende Dag antoge en saadan Grad, at hun næsten 
var opgivet. Baade hun og den 19aarige Søn lede meget af 
Diarrhoe, som ikke forekom hos de Øvrige. 1 Aaret 1856 fore
kom kun enkelte sporadiske Tilfælde af typhøse Febre i Silkeborg 
og dens Omegn. Del følgende Aar, 1857, begyndte atter nogle 
sporadiske Tilfælde at ulme i liids Herred, idet en Bondekarl paa 
19 Aar i el usselt lille Huus i Lemming blev angrebet af Typhus 
og laa i næsten 2 Maaneder, saa al han til Slutningen led meget 
af Decubitus, men kom sig. Hans Moder paa 43 Aar blev lige
ledes angrebet, men kom lettere tilrette igjen, da hun slap med 
en hellig gastrisk Feber uden betydelige typhøse Symptomer. En 
lille Pige, 6 Aar gammel, hos fattige Folk i Seiling, laae næsten 
et Fjerdingaar; hendes Sygdom endte med en Absces i Underlivet, 
som aabnede sig spontant gjennem Navlen, og kun helbrededes 
efter en lang Reconvalescens. Omtrent samtidigen døde en Kone 
paa 63 Aar paa Funder Mark og en Mand paa 40 Aar i Nær
heden af Seilgaard, som befandt sig under elendige hygieiniske 
Forhold, laa i meget lang Tid af en udtalt Typhus. I Midten af 
November blev jeg kaldet til Kromanden i Kragelund, som laa 
med Symptomer paa en gastrisk Feber, Hovedpine, blussende An
sigt, Febertilfælde, belagt Tunge, Anorexie, Cardialgie og hyppig 
Puls, og forordnede de sædvanlige Medicamenter med Anmodning 
om, at faac at vide, hvorledes del vilde gaae med Sygdommens 
senere Forløb. Delte skete imidlertid ikke, førend jeg midt i 
December blev hentet af Fattigvæsenet til en Mand, som boede i 
Nærheden af Kroen og led af gastriske Tilfælde med flere typhøse 
Symptomer, saasom Typhomanie og Søvnløshed. Kromanden var 
imidlertid bleven bedre, men hans Kone var heftig syg og be
handledes af en anden Læge. Omtrent samtidigen bleve to Koner 
i Nærheden, som havde vaagel hos Krokonen, angrebne af lyphoid 
Feber, og da Sygdommen saaledes havde viist sig at være epide
misk, blev den taget under Behandling af del Offentlige. Epide
mien varede til Begyndelsen af Mai, da den sidste Patient var 
Reconvalescent, og der tilkom senere ingen flere Patienter. Ialt 
vare 20 Individer angrebne, nemlig:
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Angrebne Helbredede.

Mandfolk........................................ 9 6
Fruentimmer................................. 9 7
Børn under 10 Aar..................... 2 2

Tilsammen .... 20 15

Døde.

5.

3
2

Dode ere altsaa 5 af 20 eller 25 pCt., og af disse 20 Patien
ter have kun* 18 været under min Behandling, da Kromandens 
Kone blev behandlet af en anden Læge, og en Kone, som boede 
længere borte og noget isoleret, døde efter et kort Sygeleie, uden 
at blive bemærket. Sygdommen begyndte i Regelen med et For
løberstadium, som varede mellem 8 og 14 Dage og bestod i Ilde
befindende, Mathed, Sløvhed, nedlrykt Sindsstemning, undertiden 
Hovedpine, Anorexie. hvidlig belagt Tunge og Forstoppelse; der- 
paa udbrød den egentlige typhoide Feber, med Kulde og Hede, 
nogen Tørst, Hovedpine, blussende Ansigt, sjeldent Delirier, con- 
stant Søvnløshed, Ømhed i Lemmerne, Synken af Kræfterne og 
en Puls paa 100, hos Enkelte sløvt Udseende, Døvhed med Hæ- 
morrhagie fra Ørene, Epistaxis og Aphonie, hos de Fleste belagt 
Tunge og Tørhed i Munden, hos Nogle brun og haard Tunge 
og brunagtig overtrukne Læber, hos Andre bronchitiske Sympto
mer, men intet blodigt Expectorat; kun Faa klagede over Qvalme, 
Brækning, Hikke eller Cardialgie, og næsten hos Alle føltes Un
derlivet normalt, og var sjeldent ømfindtligt for Tryk, ikke engang 
i Coecalregionen; Gargouillement med træg Stolgang var i Re
gelen constant, kun Enkelte havde stærk Diarrhoe, og kun hos 
een Patient \ar denne blodig. Hyppigheden af de Symptomer, 
som i Regelen ikke forekom hos Alle, var blandt de 18 Syge, 
som Forfatteren behandlede, følgende :

Delirier........................... hos -1 Patienter,
Døvhed........................... // 3 n

Aphonie........................ u 3
Parotitis........................ // 1 i>

' Bronchitis........................ hos -1 Patienter

Tør, brun Tunge. ... /' 7 n

Brækning........................ " 4
Ømhed i Coecalregionen >• 4
Diarrhoe.......................... // S
Hæmorrhagier............... // 4

Af Decubitus forekom intet Tilfælde, da de Patienter, hvor 
der var Grund til at vente den, døde forinden. Typhusexanthe- 
met blev heller ikke bemærket. Af Nervetilfælde var Søvnløshed 
hos alle de Angrebne del mest haardnakkede Symptom, og varede 
langt ind i Reconvalescensen ; Carphologie forekom kun hos een 
Patient, som døde ; Kramper eller Subsiillus lendinum ere neppe 
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forekomne. Egentlig Slupor var just heller ikke tilstede hos Nogen 
af de Syge, kun Børnene laae ganske apathiske hen og vare 
umaadeligt vrantne. Reconvalescensen var meget langsom og 
træg, og nogen skarp Overgang til den forekom ikke. Der har 
derfor ikke været nogen egentlig Krisis at bemærke, thi Søvnen, 
hvor den for en kort Tid indfandt sig eller kunstigen fremkaldtes 
ved Narcotica, var ikke kritisk; Sved viste sig ikke hos Nogen, 
hverken rigelig eller kritisk; Urinen var hos Nogle, især i Be
gyndelsen, mørk og sparsom, hos Andre naturlig, undertiden 
med Bundfald, men dens Beskaffenhed havde ingen Indflydelse 
paa den Syges Befindende. Decubitus forekom, som allerede 
bemærket, ikke; den enkelte Parotilis, som viste sig hos en Pige, 
forsvandt igjen, og Diarrhoen var endnu mindre kritisk, men et 
slet Prognostikon, som rimeligviis har staaet i Forbindelse med 
Typhlitis og Ulcera i Tarmkanalen. De Fem, som døde, havde 
Alle Diarrhoe, hvoriblandt en Mand paa 56 Aar; hvorimod Sogne
fogden, som var 70 Aar gammel, ikke blev angreben, skjøndt 
hele hans Familie, 5 i Tallet, laae syge. Det særegne ved denne 
Epidemie har, ligesom ved mange af de forhen omtalte, været en 
tydeligen udtalt Gontagiositet, thi ved nøiere Efterspørgen, og 
naar man eftergik de anamnestiske Forhold, var det næsten over
alt muligt al forfølge Smittens Forplantelse fra det ene Individ 
til del andel. Sygdommens Udgangspunkt var Kroen, og derfra 
forplantede den sig paa kort Tid til 3 Gaarde, hvor Konerne, som 
alle 3 havde vatgel hos Krokonen, forst bleve angrebne: dernæst 
viste den sig pludseligen i en Gaard, Klosterlund, som ligger en 
Miil fra Kroen, hvor Datteren i Huset blev syg, som ligeledes 
havde vaaget hos Krokonen, og nogen Tid efter blev en Karl an
greben i en længere borlliggende Gaard, som var forlovet med 
Pigen i Kloslerhind og derfor besøgte hende under hendes Syg
dom. Med Undtagelse af en ung Mand, som ofte kom i Kroen, 
og den før omtalte Kone, som ikke kom under Behandling, inde
holdt disse 6 Gaarde alle de Syge, og i hver Gaard, som Syg
dommen først naaede, bleve i Regelen alle Beboere angrebne. 
Kroen var et høist smudsigt og ureenligt Sted, der maa ansees 
for at være godt skikket til Udgangspunkt for et Smittestof, og saa- 
vidt man kunde skjønne, kunde Sygdommen kun slæbe sig frem 
fra Mand til Mand ved Hjælp af sit fixe Conlagium, uden at linde 
nogen Bærer for sit epidemiske Smittestof, og uden at Giflen 
nogetsteds slog ned iblandt Mængden, saa at man desorienteret 
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ikke vidste, hvor den kom fra. I .Mai 1858 døde pludseligen en 
Karl af Typhus i Sinding, som jeg først hk at see, efterat han 
var død. I samme Huns blev kort efter lo Piger angrebne, men 
de kom sig igjen efter omtrent 14 Dages Sygelcie, og del mest 
fremherskende Symptom hos dem var voldsomme og vedholdende 
Brækninger. Sygdommen udbredte sig derfra ikke videre, thi 
dens Udgangspunkt var en luftig, reenlig og godt bygget Gaard- 
mandsgaard. To Maaneder efter udbrod Epidemien med fornyel 
Voldsomhed i Landsbyen Lemming og det en halv Miil derfra be
liggende Nisset-lndlukke, som kun bestaaer af en større Bonde- 
gaard. I Slutningen af Juli blev jeg nemlig kaldet til en Gaard- 
mandskone i Lemming, som laae i en typhos Tilstand, næsten i 
Agonie, og døde Dagen efter. Tre Uger iforveien havde hun gjort 
Barsel. I samme Gaard laae tillige en Tjenestekarl syg af gastrisk 
Peber, og i Begyndelsen af August blev jeg atter kaldet til be
meldte Karl, da foruden ham Mandens Søn paa 7 Aar og en i 
Nærheden boende Kone, som havde vaagel hos den Afdøde, vare 
angrebne. I førstnævnte Gaard, hvor Konen var død, blev efter- 
haanden Karlen, to Piger og to Sønner angrebne, saa at der ialt 
har været 6 Patienter i samme Gaard. Det væsentligste Opholds
værelse i Stuehuset var vel temmelig rummeligt, men der var kun 
lidt over 3 Alen til Loftet, Leergulv, Bilæggerovne og kun eet 
Vindue til at aabne. 1 Dybden af Værelset forefandtes to dybe, 
smudsige, næsten tillukkede Alkovesenge med 2 eller 3 Menne
sker i hver. El Sideværelse, som stod ubenyttet, blev derfor 
taget med i Brug under Epidemien. Fra denne Gaard forplantede 
Sygdommen sig eflerhaanden til 5 andre, omtrent el Bøsseskud 
fra hinanden liggende Gaarde, hvor de heste af Patienterne, skjøndt 
ikke Alle, havde besøgt eller været i Berorelse med den først be
fængte Gaard, og den 13de August sprang Epidemien til Nisset- 
Indlukke, hvor Manden, en Karl, senere Barnet og Konen, som 
var i Familie med de først Angrebne, bleve syge, og endelig var 
der en Mand syg af samme Sygdom i Borup i Svostrup Sogn, 
som imidlertid lod sig behandle af en anden Læge. De Angreb- 
nes Antal var ialt 21, hvoraf 5 ere døde.

Børn under 10 Aar...................... 5 4 1
Tilsammen .... 21 16 5.

Angrebne. Holbredede. Døde.
Mandfolk........................................ 8 7 1
Fruentimmer............. ................. 8 5 3
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Symptomerne have kun været meget lidt forskjellige fra Epi
demien i Kragelund, som nyligen er beskreven. dog syntes det 
hos liere af Patienterne, som om Nervesystemet var forholdsviis 
stærkere angrebet end de første Veie, thi blandt de Døde var en 
Karl og en Pige, hvis gastriske Symptomer ikke vare af den Be
skaffenhed . at man skulde troe, at de vilde have havi Døden til
følge , og som collaberede uden foregaaende Stupor og næsten 
uden Agonie paa Grund af en fuldstændig Depression af Nerve
systemet. Bronchitis var ikke saa hyppig en Complication som i 
den forrige Epidemie; den var nemlig kun tilstede hos lo Patien
ter, og en stærkere Affcclion af Sliimhindcn i Munden og Tarm
kanalen var egentlig kun fremtrædende hos Børnene. Kun hos 
ganske Enkelle af Patienterne var Underlivet ømllndligt for Tryk, 
og de Voxne, som døde, collaberede uden Diarrhoe. Søvnløs- 
heden var saagodlsom conslant hos Alle, Forstoppelsen ligesaa. 
og Reconvalescensen var meget langvarig. Den sidste lille Epi
demie , som har viist sig i Hids Herred, havde sin Grund i en 
reen Tilfældighed. I Midten af November 1859 blev jeg nemlig 
hentet til et ungt Menneske, 23 Aar gammel, i Nedre-Frcdriks- 
mose, som ligger i den nordvestlige Spids af Kragelund Sogn i 
et smudsigt, moradsigt og med svære Mosedrag gjennemlrukkel 
Terrain, og fandt Patienten lidende af de sædvanlige Symptomer 
af typhoid Feber, hvormed denne Sygdom tidligere havde viist 
sig i Hids Herred, nemlig intens gastrisk Feber, belagt Tunge. 
Hovedpine og Forstoppelse, og da Patientens Broder, som var til
stede, nyligen var hjemkommen fra Rendsborg, som permitteret 
Soldat, hvor han efter sit Sigende havde ligget syg af Typhus og 
endnu var upasselig og Reconvalescenl, og Søsteren, 20 Aar gam
mel, tillige led af Hovedpine, belagt Tunge, Madlede og Mathed, 
saa bleve disse Tilfælde ansete for al kunne udarte til Epidemie 
ug tagne under Behandling for offentlig Regning. Pigen kom sig 
imidlertid snart ved Diæt og Brugen af nogle biltre Draaber, og 
den sengeliggende Broder syntes ligeledes efterhaanden at blive 
bedre, indtil han , da der var Grund til at vente Reconvalescen
sen, pludscligen blev angreben af en heftig Parolitis, som gik 
over i Suppuration og endte hans Liv paa Sygdommens Ude Dag. 
Han blev begraset i al Stilhed med saa faa Menneskers Tilstede
værelse , som muligt, hvorpaa Værelserne bleve hvidtede og ren
sede , Sengklæderne udluftede, men desuagtet blev den yngste 
Søster, 12 Aar gammel, pludscligen syg i Begyndelsen af Decem
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ber, og laae af de samme Symptomer, kun ikke saa heftige, da 
hun led mindre af Uro, Mathed og Søvnløshed. Hun fik heller 
ingen Parotitis og reconvalescerede henimod Juul. hermed op
hørte Sygdommen, da Huset ingen flere Beboere havde. Naar 
man ikke medregner den hjemkomne Soldat, var der altsaa ialt 
3 Angrebne, nemlig et Mandfolk, som døde, og 2 Fruentimmer, 
som kom sig. Jeg har ikke før bemærket5, at en tilsyneladende, 
aldeles rask Rcconvalescent har smittet sine Omgivelser, men 
dette omtales som en allerede gammel Erfaring af Sliftsphysicus 
Lind i »Sundh. Koil. Forhandl.« for 1851.

Sammenholde vi alle Typhuspatienter i Hids Herred i Aarenc 
1857, 1858 og 1859, da faae vi 52 Angrebne, hvoraf 39 ere hel
bredede og 13 døde. Døde ere altsaa noiagtigen 25 pCt., og op
stille vi disse 52 Patienter efter deres forskjellige Aldersklasser, 
da faae vi følgende Tabel, som er aldeles paalidelig, fordi jeg 
selv har behandlet dem alle paa 6 nær, hvorom der er indhentet 
nøjagtige Oplysninger hos vedkommende Læger.

Typhuspatienter i Hids Herred.

Alder. Jlaiulkjnii. Qvindckjon. Tilsammen.

0—5 Aar. 4 u

5—10 » 2 2
10 — 15 // 1 3
15-20 ,> 2 2
20—30 •> 9 9 IS
30 -40 » 4 2 6
40 — 50 » 2 4 6
50 - GO » 2 •>

GO -70 >• 1 1 2

Tilsammen......... 27 25 52

I Silkeborg har, som det sees af Oversigtslisterne, Typhus 
kun viist sig nu og da med enkelte sporadiske Tilfælde, og kun 
en enkelt Begivenhed fortjener nærmere Omtale. I September 
1858 døde en Kone og et spædt Barn i et Huns i den saakaldte 
Nygade, to Patienter, som jeg forresten ikke har seet, og kort 
efter blev 3 Børn, en Dreng paa 4 Aar og to Smaapiger paa 6 
og 8 Aar tilligemed en ligeoverfor boende Snedkerdreng paa 18 
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Aar, som havde besøgt dem under deres Sygdom, angrebne af 
Fb. typhoidea. Iluset var fugtigt beliggende, yderst smudsigt, og 
hele Familien boede i samme Værelse, som paa eengang var 
Sovekammer og Opholdsværelse. Hele Huset blev derfor ryddet 
og renset, og et sundere Opholdssted leiet paa et andet Sted i 
Byen til disse 4 Patienter, som tillige fik en Sygevogterske og 
Mad paa det Offentliges Bekostning. Deres Sygdom var kun 
mærkelig ved en høi Grad af Sløvhed, Bleghed, Mathed og fuld
kommen apathisk Tilstand, tilligemed Søvnløshed, desuden hos to 
af Børnene brunlige Læber, belagt Tunge, Anorexie, Borborygmi 
og afvexlende Diarrhoe og Forstoppelse. De laae i omtrent 6 
Uger og kom sig alle. I October 1859 fik en Kone i Silkeborg 
en Hævelse i Parotiskjertelen, som blev behandlet som en sim
pel Angina parotidea, da ingen andre betænkelige Symptomer vare 
tilstede, men da denne Hævelse havde været tilstede i 14 Dage, 
fik hun pludseligen en heftig og stærkt udtalt Typhus og døde 
efter 4 Dages Sygelcie. Jeg kjender kun dette ene Tilfælde, hvor 
Parotitis er kommen forst, thi ellers pleier den ikke at udvikl«’ 
sig førend paa Slutningen af den typhoide Febers Forløb.

Kaste vi til Slutningen et Blik tilbage paa denne Række af 
smaa Typhusepidemier, da see vi, at Typhus overalt har viist sig 
som en Abdominaltyphus, og at den af og til er blevcn kaldt 
Nervefeber, fordi de væsentligste Symptomer ere fremtraadte som 
Depression af Nervesystemet, undertiden Sliimfeber, naar de pitui- 
tøse Tilfælde have havt Overvægten. Hjernetilfælde ere kun fore
komne undtagelsesviis og aldrig med en saadan Intensitet, at Syg
dommen kunde benævnes Typhus cerebralis; Pneumonier have 
været en yderst sjelden Komplicalion, og de bronchitiske og ca- 
tarrhalske Tilfælde, som ved flere Epidemier have ledsaget Syg
dommen, have ikke havt nogen væsentlig Indflydelse paa dens 
Forløb eller Udfald. De sletteste Prognostica have stedse været 
Diarrhoe og Betændelse i Parotiskjertelen, og hvor Diarrhoen 
har været blodig eller Parotitis har været stærkt udviklet, er Pa
tienten i Regelen bukket under. Overalt urgeres der stærkt paa 
Contagiositeten, og vi ville derfor nærmere komme tilbage til denne, 
naar vi gjøre el Forsøg paa at betragte de smitsomme Sygdomme 
fra deres ætiologiske Side.

Skarlagensfeberen synes i forrige Decennium kun at 
have viist sig sporadisk omkring i Landdislriktet, og Indberetnin
gerne tie saagodtsom aldeles stille om denne Sygdom. Grunden 
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hertil maa inaaskee ogsaa soges deri, som det saa ofte er Tilfæl
det i Jylland, at en Læge kan praktisere lang Tid blandt Bøn
derne, uden nogensinde at consnicres for denne Sygdom. Selv i 
kirkebøgerne findes den ydersi sjeldent opført som Dødsaarsag, 
og maaskee er dette den sikkreste Kilde, hvoraf man tør drage 
den Slutning, at den ikke har havt nogen epidemisk Charakteer, 
med Undtagelse af 1849, da der har hersket en almindelig Epi
demie. I Indberetningerne for 1851 omtales Skarlagensfeber første 
Gang al have viist sig i den østlige Deel af Them Lægedislrikt, 
nemlig paa Slutningen af Aaret, og ere 5 Børn døde deraf. I 
1852 grasserede den mere i Distriktes sydlige Deel og dræbte 4 
Børn. I 1853 har der viist sig en Epidemie af Scarlatina i Ilids 
Herred, navnligen i Seiling, Svostrup og Lemming Sogne, som 
varede fra Begyndelsen af Oclober til Nylaar, og hvoraf 8 ere 
døde. Dr. Ryge omtaler denne Epidemie som temmelig ond
artet, især i sine Følger, da flere Tilfælde vare ledsagede af Kjer- 
telbævelser, ondartede Suppurationer, Øienbetændelser med Tab 
af Øiet og conseculiv Anasarca. Det følgende Aar, 1854, udbrød 
Sygdommen paany paa flere Steder i Distriktets sydlige Deel, og 
angreb ialt 6 Personer, hvoraf Ingen døde. Den viste sig lige
ledes i Hids Herred paa enkelte Steder, og var mere ondartet 
end udbredt ligesom forrige Efteraar, men da den derfor blev 
sat under offentligt Tilsyn , ophørte Sygdommen, uden at noget 
Tilfælde kom under offentlig Behandling. Dog omtales Re
convalescensen som ualmindelig langsom og snigende. 1 Se- 
rup Pastorats Indberetninger ere 8 anførte som døde af Skar
lagensfeber, men som Dr. Byge ikke har mærket noget til. 
Dr. Jørgensen i Silkeborg har desuden i Marts Maaned i 
Hids Herred behandlet 4 Børn i een Gaard, hvoraf 3 døde. 
2 Børn i eet Huns, som begge døde, og af 4 Voxne døde I.
I Aarene 1855 og 56 har Scarlatina kun været ubetydelig og 
sporadisk, indtil den frygtelige og saa vidt udbredte Epidemie
udbrød i December 1856 og Januar 1857, og næsten holdt si
hele Aaret ud. I Silkeborg Distrikt ere 4 døde 1856, 
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i 1857. Af denne Epidemie giver Stiftsphysicatet i Aarhus 
(Wcis), ved at sammenholde alle Lægernes Indberetninger, en 
særdeles klar og scientifisk Skildring, hvoraf vi ville tillade os at 
uddrage det Vigtigste. De lettere Tilfælde begyndte med Feber, 
Hovedpine, undertiden lidt Opkastning før Exanthemels Udbrud, 
undertiden uden andet Symptom end Exanthemet og Desqva- 
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mation, og undertiden var den sidste Sygdommens eneste Symp
tom. De heftigere Tilfælde begyndte i Regelen med stærk Bræk
ning og undertiden Diarrhoe, stærk Hovedpine, ofte Delirier, under
tiden Krampe, hvilke Tilfælde gjerne tabte sig ved Eruptionen, og 
undertiden forst naar Exanthemet forsvandt. De almindelige Kom- 
plicationer vare vedvarende Cerebraltilfælde, ondartet Angina, Hals
svulster, Næseflod og Otitis; Eftersygdommene mest hydropiske 
Tilfælde, sjeldnere Døvhed og Kjertelsygdomme. Cerebrallilfæl- 
dene vare deels Meningitis, som ofte udviklede sig af Forløber
stadiets Cerebralcongestioner, undertiden først indfandt sig i Syg
dommens senere Forløb, og gav sig tilkjende ved vedholdende 
Delirium eller Bevidstløshed, Hede og Pulseren i Hovedet, contra- 
herede og ubevægelige Pupiller, ofte med Lyssky og Karinjection, 
Uro, Agitation, Kramper, uvilkaarlige Udtømmelser og utællelig 
Puls, deels og sjeldnere ved en mere nervøs Hjerneaflection, 
kjendelig ved en stor Uro, Angst, cephaliske Skrig, Kasten hid og 
did i Sengen, Delirier, Bevidstløshed, uvilkaarlige Udtømmelser, 
forbundne med Mangel paa alle Symptomer af activ Cerebralcon- 
gestion, nemlig ingen Hovedpine, ingen Karinjection, ingen Lys
sky, Pupilforandring eller Rødme i Hovedet, og som oftest med 
blaaligl Exanthem. Angina var deels diphtheritisk, velum palati- 
num, uvula og Tonsillerne, undertiden fauces mørkerøde, besatte 
med graagule eller graahvide, mere eller mindre tykke, mere eller 
mindre seige, løse eller fastsiddende, begrændsede, større eller 
mindre Pletter; deels var Angina gangrænøs, uleerøs, forbunden 
med Afsondring og Udflod af Mund og Næse af tynd, stinkende 
eller corroderende Materie. Denne Form omtales af de fleste 
Læger som den farligste. Halssvulster fandtes i Almindelighed 
under angulus maxillæ paa een eller begge Sider og strakte sig 
ned af Halsen langs M. sternocicidomastoideus, saa at de under
tiden gik sammen fra begge Sider. De vare som oftest haarde, 
omme og smertefulde, bleve seent, ofte slet ikke fluctuerende og 
fremkaldte ikke sjeldent acut Oedem, sjeldnere diffus Phlegmone 
i Huden. Kom de i de første Dage af Sygdommen, undertiden 
før Exanthemet, var Udfaldet, som oftest, slet, men det var efter 
de fleste Lægers Erfaring et bedre Prognosticon, naar de hurtigt 
bleve fluctuerende og enten aabnedes med Kniven eller spontant 
brød op enten gjennem Huden eller Øregangen. Forfatteren har 
ofte aabnet saadanne Abscesser, men Barnet er død alligevel. Blandt 
de farligste Komplicationer maa desuden nævnes saniøst Udflod af
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Næsen og gangrænøs Angina. Blandt Følgesygdomme forekom 
Døvhed efter Otitis, og Anasarca, acut eller chronisk, snart i An
sigtet eller paa Hænderne, snart udbredt over hele Legemet, og 
stundom kompliceret ved Albuminurie, Delirier, Coma, Kramper, 
sjeldnere Lamheder. Slette prognostiske Tegn vare heftige Cere
braltilfælde, store Halssvulster, som ikke bleve fluctuerende, icho- 
røst Næseflod, ondartet Angina og den Brigth’ske Nyresygdom. 
Som Tabellerne udvise, have omtrent 100 Patienter været under 
Behandling i Silkeborg og dens Omegn for Scarlatina i Aarene 
1857 og 1858, og Tilfældene have med større eller mindre Inten
sitet gestaltet sig paa den ovenfor beskrevne Maade.

Af Mæslinger, som i Mands Minde kun have viist sig en- 
keltviis og sporadisk, udbrød en betydelig Epidemie i Silkeborg i 
Efteraaret 1861. Den kom til os fra Skanderborg, hvorfra den 
forplantedes hertil ved Smitte fra et bestemt Individ. I August, 
September og October kunde Smitten bestemt paavises i dens 
Forplantelse fra det ene Individ til det andet med respektive 1, 2 
og 8 Patienter, men i November steg mine Patienters Antal plud
seligen til 36, og Traaden gik tabt. I December havde jeg 26 
Patienter, hvorpaa Sygdommen forsvandt ligesaa hurtigt, som den 
var kommen. Dr. Jørgensen behandlede omtrent ligesaa mange, 
saa at der i Silkeborg var tilsammen 143 Angrebne (Tab. 1). Syg
dommen begyndte i Regelen med en let Injection af Conjunctiva, 
nogen Pholophobie og Hovedpine, for saavidt som Barnet kunde 
lade sig forstaae med dette Symptom, blussende Ansigt, Uro, hyp
pig men dog snart igjen naturlig Puls, nogen Tørst, lidt hvidlig 
belagt Tunge, undertiden vanskelig Nedsynkning og catarrhalsk 
Rødme af Pharynx og Tonsillerne, men altid Catarrh, Hoste, Snue 
eller bronchitiske Tilfælde, sjeldent Brækninger, men hyppigere 
Diarrhoe, i 3 Tilfælde Kramper, og naar Barnet saaledes havde 
skrantet i 3 til 5 Dage, undertiden 8 Dage, kom Exanthemet 
pludseligen frem, der ikke, som det ofte beskrives, saae ud som 
Loppestik, men bestod af meget smaa, lidt eleverede, uregelmæs
sige og røde Pletter, som forsvandt for Fingerens Tryk, og vare 
udbredte over Halsen, Ryggen, Brystet, Underlivet og Laarene. 1 
Regelen var der Hest Pletter paa Brystet, hvor de hos nogle Pa
tienter endog vare saa store, at de kunde kaldes Rubeola, og paa 
enkelte Steder confluerende, og naar Exanthemet saaledes havde 
staaet i 2 til 4 Dage, afblegedes det lidt efter lidt og forsvandt. Nogen 
mærkelig eller tydelig klidagtig Desqvamation har jeg ikke kunnet 
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opdage, og heller ikke have mine Patienter lidt af Kløe i Huden. 
Exanthemets Udbrud eller Forsvinden var langtfra altid forbundet 
med Remission af de catarrhalske og bronchitiske Tilfælde, som 
meget ofte varede i 2, 3 til 4 Uger derefter, og vare yderst 
haardnakkede at bekæmpe. Hos To af mine Patienter, under to 
Aar, gik Sygdommen over i Pneumonie og endte med Døden, 
Een døde af Phthisis tuberculosa, og en Dreng paa 5 Aar var 
allerede død, da jeg første Gang kom til ham. Resten kom sig. 
De fleste Patienter vare mellem 2 og 10 Aar gamle, langt færre 
under 2 Aar, 12 vare mellem 10 og 20 Aar, paa en Snedker
svend nær, som var 30 Aar gammel. Naar jeg seer tilbage paa 
mine 73 Patienter med et samlet Overblik, saa trocr jeg med 
Sikkerhed at kunne sige, at jo yngre Individet var, desto mere 
haardnakket og ondartet var Sygdommen; de Ældre kom sig over
ordentlig let, Patienterne mellem 2 og 10 Aar havde allerede be
tydeligt vanskeligere ved at staae Sygdommen igjennem, og Bør
nene under 2 Aar lede uden Sammenligning baade mere og i 
længere Tid af bronchitiske Symptomer. De hygieniske Forholds 
Betydning var ved denne Epidemie lydeligen at spore, thi Syg
dommen var langt hyppigere hos den fattige Klasse med smaa og 
indskrænkede Ledigheder, og meget hyppig blandt Fabrikarbeider- 
nes Børn (Jørgensen), medens de fleste Familier med store, 
rummelige, luftige og reenlige Sovekamre bleve forskaanede for 
den. I 1862 greb Sygdommen om sig i Landsognene, men fik 
dog ikke stor Udbredelse.

Croup og Diphtheritis synes at være sporadiske og 
temmelig sjeldne i Silkeborg og dens Omegn. Kun faa Tilfælde 
komme under Lægernes Behandling. Bonden venter først, for at 
see, om Naturen ikke kan hjælpe sig selv, og naar han endelig 
bestemmer sig til at hente Lægen, er det for sildigt. Jeg har 
kun seet eet Tilfælde i Silkeborg og to paa Landet, hvor Diagno
sen var sikker, og som alle tre endte med Døden. Naar Lægen 
kommer og træffer Barnet angrebet af en Paroxysme af Orthopnoe, 
ordinerer han i Regelen et Brækmiddel, og Barnet bliver efter 
dette tilsyneladende saa fuldkommen raskt, at Bonden ikke vil 
vide af nogen videre Behandling at sige. Et Par Dage efter er
farer man, at Barnet er dødt. De Tal, som anføres paa Tabel
lerne. udvise, at Sygdommen ikke har været epidemisk i de sidste 
5 Aar. I tidligere Indberetninger omtales en Epidemie i 1855 
udenfor vort Territorium, nemlig paa dettes nordlige Grændse i

8*



116

Vindersløv Sogn, hvoraf 11 ere døde, og en Epidemie paa den 
sydlige Grændse i Tørring, Klovborg, Tyrsting, Grædstrup og Nørre 
Snede Sogne, som blev behandlet af Dr. Ryge og varede fra 
Marts 1850 til Slutningen af October. Antallet af de Angrebne 
har været henimod 100, nemlig 61 i Tørring, 20 i Klovborg, 
Resten i de 3 andre Sogne, hvilke paa faa Undtagelser nær næsten 
alle fik Lægehjælp. Døde ere under Lægebehandling 6, men 7 
døde omtrent samtidigen uden at faae Lægehjælp, og 11 vare 
døde alene i Tørring, førend Epidemien kom under Behandling. 
Sygdommen begyndte i Regelen med et plastisk og diphtheritisk 
Exsudat i Pharynx, og blev dødelig derved, at den exsudative Be
tændelse forplantede sig til Luftrøret. Et saadant Exsudat ble\ 
ikke sjeldent ophostet, endog 2 til 3 Gange, men naar Kræfterne 
tilsidst svigtede, maatte Patienten bukke under. Hos den første, 
som døde under Lægebehandling, og som blev obduceret, fandtes 
Luftrøret indtil et Stykke ned i Bronchierne aldeles tilstoppet af 
et graaligt, gelatinøst, men dog seigl Exsudat, der vel var rør- 
formigt, men med en saa fiin Huulhed, at der ikke kunde respi
reres derigjennem. Sygdommen angreb saa godt som alene Børn, 
dog meget faa i den spæde Alder, desuden 5 Piger fra 17 til 19 
Aar. De Dødes Alder varierede saaledes, at Alderen ikke kunde 
skjønnes at have nogen Indflydelse paa Sygdommens Farlighed. 
1 de allerfleste Tilfælde optraadte Sygdommen først i Svælget, 
især i Mandlerne, som da viste sig kugelrunde og giindsende, 
men ikke meget røde; senere hen saaes saavel disse som de 
øvrige Dele af Svælget og Epiglottis bedækkede med et snart 
hvidt, snart graalighvidt Exsudat, som oftest udbredt i Pletter, 
stundom mere confluerende og ligesom sønderrevet, medens Tun
gen stedse var reen. Da Nedsynkningen næsten aldrig var syn- 
derligen generet, lod der sig vanskeligt afgjøre noget om Syg
dommens Varighed, og denne var i det Hele taget ubestemt. 
Saalænge Sygdommen indskrænkede sig til Svælget, var der ingen 
Fare paafærde; dog blev den stedse underkastet en kraftig Be
handling og hævedes som oftest i dette Stadium. Faren indfandt 
sig, naar Børnene begyndte at hoste med en krampagtig Lyd og 
under Respiralionsbcsværligheder, men selv i dette Stadium red
dedes Mange, endskjøndt Forældrenes Modstand mod Lægebe
handlingen næsten var ligesaa stor som Børnenes. Som det sees 
af Tabellerne, har Sygdommen senere ulmet sporadisk rundt om
kring i Egnen, dog navnligen i Hids Herred.
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Ved kritisk at sammenligne egne og Kollegers Optegnelser, 
Embedsprotokollerne, Kirkebøgerne og Sundhedskollégiets -A års
beretningen, er det lykkedes at conslruere en Mortalitetstavle for 
Typhus, Scarlatina og Group. At indestaae for dens fuldstændige 
Paalidelighed er vel vanskeligt, men jeg maa dog bemærke, at 
det deels ved Hjælp af mit Bekjendtskab med Personer og Loka
liteter, og deels ved Conference paa Reiser med Præsterne og 
ældre Folk, som have lyendt de Afdøde, omhyggeligen er und- 
gaaet at gjøre to Døde ud af een Patient, en Feil, som meget 
let kan indtræffe, naar de samme Patienter omtales paa flere for
skjellige Steder. Tabellen omfatter forresten kun vort Territorium 
med dets politiske Begrændsning, og ikke de Epidemier, som 
have hersket i Grændsernes Nærhed, saa at de ovenfor beskrevne 
Groupepidemier ikke ere medregnede, hvilket var nødvendigt for 
at sammenligne Mortalitetsforholdet med Middelværdien for Folke
mængden. Efter Gjennemsnitsberegningen af ncdenstaaende Tavle 
døe nemlig i vore Egne 4 af Typhus om Aaret eller 0,o4 pCt. af 
Folkemængden, af Scarlatina 7 eller O,o<;, og af Group 2,5 eller 
0,09 pCt. af Folkemængden.

Mortalitetstavle.
(15 Aar.)

Aar. Typbus. Scarlatina.
i

Group.

1845 o // 9t

1846 7 II tt

1847 3 II II

184S 2 3
1849 1 22 1
1850 2 n

1851 n 5 2
1852 2 4 V

1853 3 10
1854 6 14 1
1855 3 H 2
1856 4 4 1
1857 8 27 8
1858 11 15 9
1859 2 2 13

Summa.... 54 106 37
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Barselfeberen forekommer kun sporadisk, men synes ikke 
al være sjelden. Epidemisk har den aldrig hersket, og i Silke
borg er den kun bemærket hos enkelte Koner, som befinde sig 
under slette hygieiniske og fattige Forhold, endskjondt Fødslernes 
Antal forholdsviis er meget stort (efter- vor Statistik 5,** p.Ct. i 
Silkeborg, medens der blandt 100 Mennesker kun fødes 3,7 om 
Aaret i Korsør). Hvor Barselfeberen viser sig paa Landet, skyl
der den i Regelen grove Diætfeil sin Oprindelse, og kan ogsaa 
være fremkommen derved, at fattige Huusmændskoner for tidligen 
forlade Sengen, for at arbeide. De Former, hvorunder Sygdom
men udvikler sig, ere som oftest metroperitonitiske Tilfælde, un
dertiden Phlegmasia alba dolens. De flesle Patienter helbredes. 
Sygdommen er noget hyppigere paa Landet. 1,29 pCt. af de acute 
Sygdomme (Tab. II), end i Byen (Tab. 1), l,o? pCt., og synes al 
være hyppigere end i Sjælland, thi vi have den paa Tab. HI med 
l,u pCt., medens den efter Schøning’s Sygestatistik (Bibi, for 
Læger, Oclober 1860) kun udgjør 0,7 pCt. af de acute Sygdomme 
i det sydvestlige Sjælland.

Naar vi nu see tilbage paa de her beskrevne smitsomme 
Epidemier, da ville vi strax blive opmærksomme paa, at vor Land
strækning, saa langt som de officielle Beretninger gaae tilbage, 
langtfra har været saa hjemsøgt af farlige og dødelige Epidemier 
som mauge af Landets bedre befolkede Provindser. Der er i del 
mindste tre Epidemier, hvis Betydning og Dødelighed vi alle kjende, 
og som aldrig have raset paa vore Enemærker, og det er Cho- 
lera, Dysenterie og Kopper. Naar man seer hen til den Erfaring, 
der er gjort saavel her i Landet som i fremmede Lande, at Cho- 
lera og Blodgang fornemligen foretrække de Egne, som ligge i 
Niveau med Havet eller paa fugtig Jordbund, navnligen opdæmmet 
Grund, ved Floder, Søer eller Kysterne, saa kan man vistnok ikke 
uden Grund antage, at vort høitliggende Terrain, med en tør, 
skarp, sandet og stenet Jordbund, saaledes som vi have søgt at 
beskrive den i den topographiske Afdeling, for en stor Deel har 
Skyld i, at disse to Epidemier ere udeblevne. Man fortæller rig
tignok om Cholera, at den arbeider sig frem langs med de store 
Floder, og at den søger sin Vei langs lavtliggende Kyststræknin
ger, Søer og Floder, og navnligen nærmest disses Udløb som de 
lavest liggende Punkter; at den fortrinsviis udbreder sig i Stæder, 
som ere byggede paa Nutidens Dannelser, Alluvium, eller deels 
paa alluvial og deels paa anden fastere Grund af tidligere For
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mationsmasse; men vore Egne høre ikke til Alluvialdannelseo, men 
til Rullesteens- og Ahlformationen, som ere Dihivialdannelser, og 
Brunkulslagene i Them Sogn ere endog ældre og henhøre til den 
pliocene Formation eller de saakaldte tertiaire Dannelser; desuden 
er vort store Vandløb, Gudenaaen, endnu højtliggende, og dens 
Kyster kun lidt beboede, fordi Flodleiet er for smalt, og Terrainet 
hurtigt hæver sig ved Bredderne, medens Flodens egentlige Ser
pentineløb først begynder, naar den forlader Ilids Herred. Da 
Cholera i 1857 rasede i Korsør, tik en Kone, som jeg behand
lede, i Skjellerup i Linaa Sogn, pludscligen Opkasteiser, Diarrhoe, 
Krampe i Læggene, Kulde i Huden, lille Puls, Ængstelse og Gar- 
dialgie, men hun kom sig igjen ved Brugen af Camphermixtur 
med tilsat Muc. gi arab. Nogle enkelte Reisende, som over Kor
sør kom til Silkeborg, fik strax efter Ankomsten Diarrhoe, men 
de kom atter tilrette, uden at inficere Byen. Det nærmeste, Cho
lera har været vort Territorium, var i 1853 under Choleraepide- 
mien i Aarhus, da der døde 4 i Landsbyen Galthen, som ligger 
3 Miil Vest for Aarhus og lidt Nord for Chausseen til Silkeborg. 
Paa Kortet over Cholera i Sundhedskollegiets Aarsberetninger for 
1853 findes marqueret en anden Landsby af samme Navn, som 
ligger mellem Aarhus og Randers, hvilket jeg med Sikkerhed kan 
erklære for en Feiltagelse, da jeg selv, som dengang havde et 
Choleradistrikt i Aarhus, hvor jeg soignerede 52 Patienter med 
asiatisk Cholera, 64 med Cholerine og 59 med Diarrhoe, tillige 
har behandlet den lille Epidemie i Galthen. Cholera naaede alt
saa næsten lige til Grændserne af Jyllands høitliggende Midte, 
men kunde ikke trænge ind over disse. Kopperne have ligeledes 
gjort et Forsøg paa at faae Indpas og viste sig i Vinteren 1862 
med 7 Patienter i Sønder-Vissing og 1 i Vinding Sogn, men 
kunde ikke trænge ind i det høitliggende Them Sogn; et enkelt 
Tilfælde, som senere tilkom i Funder Sogn, var sporadisk og der
med forsvandt Sygdommen aldeles. 1 de sidste ti Aar er der 
født paa vort Territorium 4826 Børn, og deraf ere 3140 vacci
nerede. Desuden blev der ved Vaccinationer og Revaccinationer 
i Silkeborg og Them Sogn gjort Forsøg paa at standse den fra 
Horsens Egnen fremtrængende Fare. Den trachomatøse eller saa
kaldte militaire Øiensygdom er heller ikke seet i vore Egne, og 
vi have ingen militaire Garnisoner, hvorfra Smitten kunde udbrede 
sig. De værste Epidemier, som gjæste de her beskrevne Land
strøg ligesaa hyppigt som andre Steder, ere Typhus, Scarlatina 
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og Group, endskjøndt det maa indrommes, at de, saavidt det kan 
skjonnes af det foreliggende Materiale, sjeldent have havt nogen 
stor og ængstelig Udstrækning. Der er dog to Omstændigheder, 
som fortjene at fremhæves, og som ere meget iøinefaldende, naar 
man seer tilbage til de 15 Aar, som vi have lagt til Grund for 
vore Undersøgelser, og det er, foruden den mærkelige Overeens- 
stemmelse, der er imellem Dr. Ryge’s og mine egne Erfaringer 
angaaende den Maade, hvorpaa Smitten forplanter sig, tillige den 
Kjendsgjerning, at i det mindste een af Epidemierne næsten hvert 
Aar slaaer ned i Byens Omegn blandt Landbefolkningen, medens 
Silkeborg i Regelen forskaanes. 1 Silkeborg er der 1775 Menne
sker forsamlede, medens Befolkningen paa Landet er spredt og 
boer langt fra hinanden, Byen er bygget paa den samme Jord
bund som Landsbyerne, Jordlagenes Beskaffenhed, Leiring og 
gjensidige Forhold ere de samme, Klimaet, Blæsten, Fugtigheden, 
Flodens, Skovenes og de store Indsøers Nærhed, for en Deel og
saa Drikkevandet, har den tilfælleds med Landet, og af Beboerne 
ere i det mindste Tjenestefolk, Arbeidsfolk og de ubemidlede 
Klasser forstørstedelen de samme Mennesker som paa Landet, og 
dog hjemsøge Epidemierne saa jevnligen Omegnen, medens de 
ikke kunne faae Fodfæste i Silkeborg. Saalænge som Byen har 
været til, har kun een smitsom Epidemie havt en større Udbre
delse, og det er Mæslinger, som i Efteraaret 1861 blev forplantet 
dertil ved Smitte, men see vi hen til de farligere Epidemier, da 
bliver Byen mærkeligen forskaanet fremfor Landet. Efter vor Syge- 
statistik. Tab. I. og IL, stille de smitsomme og dødelige Sygdomme 
sig saaledes imellem de øvrige acute og epidemiske Sygdomme:

Silkeborg. Omcgucn.

Typhus ..........................
Scarlatina......................
Group..............................
Barselfeber......................

1,49 pCt. 
l,w - 
0,21 
1,07 -

3,13 pCt.
4,07 -
2,44 -
1,42

Summa...................... 4,00 pCt. 11,40 pCt.

I disse Sygdommes procentiske Forhold til de andre acute 
Sygdomme forholder Byen sig altsaa til Landet som 1 : 2,8, eller 
disse Sygdomme forekomme næsten 3 Gange saa hyppigt paa 
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Landet som i Byen. Endskjøndt Landbefolkningens større Af
stand fra Lægen vistnok her gjor noget til Sagen, fordi Lægen, 
navnligen hvad Typhus angaaer, kommer for sildigt til at fore
bygge Smittens Forplantelse ved sanitaire Forholdsregler, eller ved 
Børnesygdomme slet ikke tilkaldes, maa jeg dog ansee Boligernes 
ulige bedre Beskaffenhed i det nybyggede og med hygieiniske 
Hensyn opførte Silkeborg for den væsentligste Grund til denne 
Forskjel, og det er derfor og for Sammenligningens Skyld, at jeg 
tidligere har beskrevet Boligernes Beskaffenhed, saavel paa Han
delspladsen selv som i Landsbyerne, noget vidtløftigere og paa en 
for Læseren mere trættende Maade, end det’maaskce syntes nød
vendigt. Jeg kan nemlig ikke see rettere, end at det er de 
urene, indesluttede, overfyldte og beklumrede Værelser hos Bøn
derne, som skaffe Epidemierne Indpas, og som give Smittestoffet 
Næring. Bønderne bruge, som tidligere er bemærket, som oftest 
det samme Værelse til Sovekammer og Opholdsværelse, og denne 
Stue, hvor der er lavt til Loftet, og hvor Vinduerne om Vinteren 
saagodt som aldrig aabnes, er forsynet med 2 til 3 Alkovesenge, 
der ere lukkede med Brædder eller Gardiner, og en Bilæggerovn, 
som ikke ventilerer. I hver Alkoveseng. ligge 2 til 3 Mennesker, 
og i dette Værelse samler Familien, Tjenestefolk, Fremmede, Høns, 
/Ender, Gjæs og Hunde sig hele Dagen igjennem. Bliver Nogen 
syg, da pakkes han varmt ned i Alkovesengen, og de Sunde ligge 
baade i samme Værelse, og undertiden i samme Seng som de 
Syge. Bønderne ere i det Uendelige i Slægtskab med hinanden, 
fordi Ægteskabet og forskjellige Livsstillinger ikke saaledes splitte 
dem over hele Landet som andre Mennesker, og de Slægtninge, 
som komme for at see til den Syge, passiare hele Timer, ryge 
Tobak og drikke Kaffe i den samme Stue, hvor den Syge ligger. 
Lægen kan vel sprænge hele Forsamlingen fra hinanden med det 
Ord Smitte, som Bønderne ere meget bange for, men Lægen 
hentes ikke, førend den Syge er saa slet, at det er for sildigt, 
og Conlagiet har nu af mangfoldige, deels mærkelige, deels umær
kelige Veie forplantet sig rundt i hele Nabolauget. Desuden gjæl- 
der Skrækken for Smitte kun med Hensyn til Typhus, thi Børne
sygdomme , saasom Scarlatina og Group, nærer man ingen Frygt 
for. Med Sengklæderne iagttages heller ikke den tilstrækkelige 
Reenlighed, men de gjemmes, naar Een er død, uden at renses, 
indtil de paany tages i Brug, eller ogsaa benyttes de strax af dem, 
som pleie at ligge i Seng med den Afdøde. Kunde man formaae 
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Bønderne til at have et særskilt Soveværelse, ligesaa stort som 
de andre Stuer, og fremfor alt, kunde man formaae dem til at 
bygge høiere til Loftet og forsyne deres Værelser med Vindovne 
og Ventilation, da er det min Overbeviisning, at mangen Epide
mie vilde holdes ude eller maaskee kunde standses. Jeg har 
tidligere efterviist, at Bygningerne paa Landet meget godt kunde 
kaldes overbefolkede i Sammenligning med Silkeborg, thi paa Lan
det boer der 7 Mennesker i hvert Huus, hvoraf det overveiende 
Fleertal ere Smaahuse, som neppe overstige en Værdi af 1200 
Rdl.) medens der i Silkeborg i Gjennemsnit boer 13 Mennesker i 
hver Gaard til en Middelværdi af 6685 Rdl., og hvad dette har at 
betyde, derpaa have vi seet et slaaende Exempel under Beskrivel
sen af Typhus, da en Epidemie i Silkeborg blev knækket ved at 
rydde Huset og flytte Patienterne til en større og luftigere Bolig; 
en Forholdsregel, som ikke lader sig tage paa Landet. Denne 
Sammenligning taler altsaa i høi Grad til Fordeel for Silkeborg, 
og sammenligne vi Byen med andre Byer, da have i Qvinqvenniet 
1857—61 i Gjennemsnit 280 Individer om Aaret været under Be
handling i Silkeborg for acute og epidemiske Sygdomme, hvilket 
udgjør 15,-7 pCt. af Folketællingen 1860. Schoning siger i 
sin Sygeslatistik over det sydvestlige Sjælland, at i Ringsted Halv
parten af Befolkningen, nemlig 51,4 pCt. kommer under Behand
ling i et Aar for acute og epidemiske Sygdomme. Ifald denne 
Regel gjælder for flere Aar end de to, som han omtaler, da er 
Silkeborg et El Dorado i sanitair Henseende, men det er ikke alle 
Sider af Sagen, som ere lige lyse, og vi ville derfor strax betragte 
Handelspladsen fra en anden Side. I den statistiske Afdeling 
have vi seet, at der i Silkeborg døer 2,s pCt. af Befolkningen om 
Aaret eller 1 af 40 Mennesker, medens der i Korsør, hvor Cho
lera har raset 1857, kun døer 2,n pCt. eller 1 af 43 Mennesker 
(Holst), og i hele Monarchiet 2,2 pCt. eller I af 45 Mennesker 
om Aaret (Bentsen). Min Beregning for Silkeborg støtter sig 
til Gjennemsnittet af 15 Aar (1845—59), men da der ingen sær
skilt Folketælling for Silkeborg existerer fra 1845 og 1850, er den 
kun tilnærmelsesviis rigtig og gaaer ud fra en formodet Befolk
ning. See vi derfor hen til Dødeligheden 1855—60, begge incl., 
eller de 6 sidste Aar, da Folketællingerne ere paalidelige, saa faae 
vi i disse 6 Aar 260 Døde eller i Gjennemsnit 43 om Aaret. I 1855 
havde Silkeborg 1204 og i 1860 havde den 1775 Indbyggere, tage 
vi deraf Middeltallet, saa faae vi 1489, og i de sidste 6 Aar en
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Dødelighed af 2,8 pCt. eller 1 af 36 Mennesker om Aaret. Denne 
Dødelighed er paafaldende stor, og vi ville derfor sammenligne 
den med Fødslernes Antal. Efter vore Tabeller fødes der 5,2 i 
Silkeborg om Aaret blandt 100 Mennesker, medens der i Korsør 
kun fødes 3,7 pCt. 1 de sidste 18 Aar, eller siden Silkeborg blev 
til, ere samtlige Fødte 928, og samtlige Døde 434, altsaa over 
dobbelt saa mange Fødte som Døde; deraf ere døde førend det 
fyldte 3die Aar 20 pCt. af de Fødte og 43 pCt. af de Døde; i 
det første Leveaar ere 134 Døde eller 30 pCt. af samtlige Døde, 
endskjøndt der i hele Monarchiet kun falder 27 pCt. paa denne 
Aldersklasse. Man seer heraf, at Folkemængden i Silkeborg er i 
overordentlig rask Tilvæxt, fordi Befolkningen forstørstedelen be- 
slaaer af unge Mennesker, og da det er en Regel, at der i Livets 
første Aar døer et uforholdsmæssigt stort Antal Individer, vil, 
hvor Tilvæxten er stor, den summariske Beregningsmaade, efter 
de fleste Statistikeres Mening, under iøvrigt lige Forhold give et 
høiere Dødelighedsforhold end paa andre Steder. Delte forklarer 
vel Sagen for en Deel, men jeg troer desuden, at Fabriklivet har 
nogen Andeel i den større Dødelighed. 1 Qvinqvenniet 1856—60 
ere 353 fødte i Silkeborg selv, og 74 blandt Fabrikarbeiderne, 
Dødfødte fraregnede, og af disse ere i det første Leveaar, altsaa 
tillige inden Udgangen af 1861, i Silkeborg døde 69 eller 19,5 
pCt. og ved Fabrikken 17 eller 23,o pCt. Fabriklivet har altsaa 
ingen gunstig Indvirkning paa Dødelighedsforholdet, som sandsyn- 
ligen har sin Grund deri, at Mødrene over Halvparten af Døgnet 
ere fraværende, og de spæde Børn savne den nødvendige Pleie. 
Jeg har seet engang i en Beretning om Dødeligheden blandt Smaa- 
børn i London, at den stod i omvendt Forhold til Arbeidsløsheden, 
eller naar Arbeidsløsheden var stor, var Dødeligheden mindre, og 
omvendt; i Silkeborg kjendes der intet til Arbejdsløshed blandt 
Fabrikarbeiderne, thi de Drewsen’ske Hjul suse rundt baade 
ved Nat og ved Dag, og skjøndt dette storartede og sindrige 
Etablissement ikke har fremkaldt særegne Sygdomme, er det neppe 
aldeles uskyldigt med Hensyn til Dødeligheden blandt Smaabørn. 
Med Hensyn til Boliger ere Fabrikarbeiderne heller ikke saa hel
digt stillede som den øvrige By, thi Længerne ved Slottet ligge 
paa et af de laveste Steder i Byen, og Fugtigheden fra Torvet 
flyder ned til dem; vi have desuden tidligere hørt, at deres Bo
liger kun indeholde 4 til 500 Cubikfod Luft til hvert Individ, og 
jeg vil til Sammenligning bemærke, at min egen Gaard indeholder
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4000 Cubikfod Luft til Enhver af dens Beboere. Efter første Af
deling udgjør de uægte Fødsler i Silkeborg 10,8 pCt. af de ægte, 
medens de paa Landet kun beløbe sig til 6,o pCt. 1 15 Aar er 
der født 78 uægte Børn i Silkeborg, deraf ere 51 fødte af Piger 
og Enker i Byen, og 27 eller over en Trcdiedeel af det hele An
tal fødte af Fabrikarbeidersker, endskjøndt hele det qvindelige Per
sonale ved Fabrikken ikke overstiger 80 Individer. Fabriklivet har 
altsaa heller ingen fordeelagtig Indflydelse paa Sædeligheden, og 
dette maa atter virke tilbage paa de spæde Børns Pleie. Hvad 
endelig angaaer de Aarstider, hvori Dødsfaldene indtræde, da ere 
i Decenniet 1851—60, Dødfødte fraregnede, 307 Individer døde i 
Silkeborg, og af disse ere 33 døde i October, 33 i September, 
32 i Mai, 29 i April, 29 i August, 26 i Juli, 23 i Juni, 22 i 
Februar, 21 i Januar, 21 i Marts, 19 i November og 19 i Decem
ber, tilsammen 307. Dødeligheden er altsaa størst i September 
og October, skjøndt den for hele Kongeriget efter Kay ser s Un
dersøgelser er størst i Marts og April, og netop mindst i Sep
tember, October og November. I September og October er Syge
ligheden heller ikke stor i Silkeborg, men see vi hen til vore me
teorologiske Tabeller (Pag. 58), da er Nedslagenes Antal meget stort 
i August og September, nemlig 15, som er Middeltallet af 3 Aar, 
og langt større end i de andre Maaneder, med Undtagelse af Marts. 
Damptrykket er ligeledes, navnligen i Juli og September, næsten 
en heel Linie større end i Kjobenhavn, medens der i Marts og 
April knap er en halv Linies Forskjel. Dette passer meget godt 
sammen med, at Dødeligheden er størst i September og October, 
thi den sandede Jordbund bliver derved stærkt gjennemtrukken af 
Fugtighed, som synker til Bygningerne, og vi have tidligere ud
viklet, hvorledes den sydlige og for en Deel ogsaa den vestlige 
Deel af Byen næsten ganske mangler Afløb for Regnvand og 
Spildevand. Skjøndt den sandede Jordbund kan drikke meget, og 
den livlige Vestenvind fra Hederne tørrer betydeligt, saa er denne 
Tingenes Tilstand dog ikke længere holdbar, thi det maa ende 
med, at Jordbunden bliver inficeret, og skjøndt Byen er saa ung, 
har der ogsaa i mange Gaarde viist sig Bygningssvamp (Merulius 
destruens). Der har derfor til forskjellige Tider været projecteret 
flere Maader at afhjælpe denne Mislighed paa. Enten vilde man 
sætte Vandet fra Gaardspladsene ud paa Gaden ved at fylde 
dem op, saa at de bleve høiere, idler ved at brække Chaussee- 
gaden op og sænke den, saa at den blev lavere end Gaardsplad- 



125

sene, eller ogsaa havde man paatænkl at anlægge en stor muret 
Cloak bag om Haverne (confr. Kortet), hvortil Vandet skulde ledes 
hen og under Chausseen føres ned til Langsøen. Delte er nu 
forandret derhen, at en større muret Rendesteen skal gaae langs 
Bygningerne gjennem Gaardene, og paa denne Maade skaffe Van
det bort, og denne Plan er approberet af Kommunalbestyrelsen 
og Sundhedskommissionen, men endnu ikke kommen til Udførelse.*

Jeg kan af del her Udviklede ikke see reltere, end at Silke
borg i Sammenligning med Landet er i høi Grad forskaanet for 
smitsomme og farlige Epidemier, fordi Byen er nybygget, Husene 
ere rummelige, med Høide til Loftet og god Ventilation, og op
førte med Hensyn til Hygieinens Forskrifter, medens Landbefolk
ningen boer i slette Boliger; men at Dødeligheden paa Handels
pladsen er større end i andre Byer, fordi de hyppigere Fødsler 
medføre en større Dødelighed i Livets første Aar, fordi Fabrik
livet virker hæmmende paa de spæde Børns Pleie, og fordi det 
mislige Vandafløb fremkalder en større Fugtighed af Jordsmonnet 
i Maaneder, hvor Dødeligheden ellers paa andre Sieder pleier at 
være mindst.

K o 1 d f c b e r har næslen været aldeles forsvunden i Begyn
delsen af forrige Decennium, og har kun hist og her viist sig 
sporadisk. Det er først i Aaret 1847, at den siges at have været 
hyppigere end i en Række af de foregaaende Aar. I 1848 for 
svandt den atter, rimeligviis fordi Nervesystemets Tilstand spiller 
saa stor en Rolle ved denne Sygdom, og Krigen med den derved 
fremkaldte Spænding har givet Folk andet at tænke paa end al 
have Koldfeber. Den omtales dog at have hersket blandt fjendt
lige Soldater, og i 1851 blandt hjempermitterede Soldater, navn
ligen dem, som havde ligget i Qvarteer i Marskegnene. 1 1852 
og 53 har Sygdommen kun været ubetydeligen udbredt *og her
sket hist og her i Foraarsmaanederne og i Begyndelsen af Som
meren. I 1854 udbrød en Epidemie, hvoraf Dr. Ryge behand
lede i Aarets Løb 114 Patienter, der alle bleve helbredede ved 
Chinin, og Nogle først efter gjentagne Doser. Sygdommen viste 
sig tidligt om Foraaret, og blev mere fremtrædende i April, da 
Ryge havde 16 Patienter, culminerede i Mai med 30 Patienter, 
og aftog atter i Juni med 21 Patienter, Juli 16, August 8 og saa 
fremdeles. Typus var i Regelen den terliane Form, hyppigen 
ogsaa Qvotidianfeber, afvexlende med den tertiane; 1 Patient havde 
Qvartanfeber, 1 Septantypus, og desuden omtaler Ryge to Til
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fælde, som traf Phthisikere i sidste Stadium, en Epiiepsie med 
tertian Typus, toniske Kramper, Skrigen hos Børn, Paralyser, 
Odontalgier, Cephalalgier og Splenalgier, alt helbredet med Chinin. 
Epidemien var forresten temmelig jevnt udbredt over hele Distrik
tet, endskjøndt det ikke kan nægtes, at den viste nogen Forkjær- 
lighed for enkelte Gaarde, og især Vandmøller. I Aaret 1855 
viste Koldfeber sig ligeledes meget udbredt, især blandt den simp- 
lere Klasse paa Landet. Enkelte Tilfælde forekom allerede i 
Februar, men Epidemien begyndte dog egentlig først i Marts, i 
April tog den til og culminerede i Mai og Juni, derefter tog den 
af til September, og fra October mærkedes der saagodt som ikke 
mere til den. Dens Typus var den tertiane med 2 til 3 Timers 
anteciperende Paroxysmer. Forsømtes den, antog den en qvoti- 
dian og irregulair Form. Den qvartane Form saaes meget sjel
dent, og de Tilfælde, som forekom, vare saa at sige udelukkende 
hos Svenskere og Tydskere, som i det Hele taget vare meget 
medtagne af Sygdommen. Den var meget tilbøielig til at recidi
vere , men forløb i Regelen let uden Fare for Livet eller Følge
sygdomme; dog var det ikke altid Tilfældet, og blandt Følgesyg
domme omtales Vattersot af flere Læger og Miltsygdomme af Dr. 
Lawætz i Levring. Sygdommen paatrykte ogsaa andre herskende 
Sygdomme sit eiendommelige Præg. I 1856 vendte Koldfeberen 
med fornyet Heftighed tilbage, og rasede forfærdeligt, da jeg i 
April ankom til Them, hvor Distriktslægen dengang skulde boe. 
Enkelte Tilfælde havde allerede viist sig i Januar og Februar, men 
først i Marts bleve de almindelige, og bestandigt voxende culmi
nerede Epidemien i Juni, hvorpaa den atter tog rask af, og i 
Slutningen af September var saagodt som aldeles ophørt. Syg
dommen fik navnligen en stærk Tilvæxt, da der i Begyndelsen af 
Mai faldt et Lag af Snee indtil 3 Alens Høide over hele Egnen, 
saa at Veiene i flere Dage vare ufremkommelige, og denne for
øgede Sygelighed efter strenge Vintre og stærkt Sneefald stem
mer ogsaa med andre Aars Erfaringer. Bønderne faae vaade 
Fødder ved at faae Træskoene fulde af Snee, og dette i Forening 
med Diætfeil og den under Kulden tiltagende Brændeviinsdrik giver 
Epidemien ny Næring, naar en epidemisk Constitution allerede 
iforveien er tilstede. Fra April tH September vare 94 under Be
handling, hvoraf 58 vare Mandfolk, 28 Fruentimmer og 8 Børn 
under 10 Aar. I April meldte sig 21 Patienter, i Mai 32, i Juni 
23, i Juli 10, i August 7 og i September 1 , tilsammen 94. Jeg 
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har forresten ingen nye Erfaringer fra denne Epidemie at knytte 
til andre Lægers tidligere Beskrivelser af Koldfeber. Den tertiane 
Typus med anteponerende Paroxysmer var den langt overveiende 
Form, og naar Sygdommen blev forkludret ved Diætfeil, Brænde- 
viin, Pandekager, Flesk eller Huusraad, antog den den qvotidiane 
Form, blev mere irregulair og medførte større Svækkelse. Kulde 
og Hedestadiet var kortvarigt, og den derpaa indtrædende Sved 
overordentlig copiøs. Man traf ofte ved Ankomsten Patienten med 
store Perler af Sved over hele Ansigtet og Lagenerne næsten gjen- 
nemblødte. Gastriske Komplicationer vare ikke hyppige, Delirier og 
Coma yderst sjeldne. Jeg saae kun to Tilfælde af Fb. carosa in
termittens. De fleste Patienter feilede ikke andet end den hver- 
anden Dag indtrædende Paroxysme. Den qvartane Form forekom 
ligeledes sjeldent. Sygdommen angreb fortrinsviis den fattigere 
Deel af Befolkningen og Tjenestefolk, der begge befinde sig under 
slette hygieiniske Forhold. De saakaldte Karlekamre paa Landet 
ved Siden af Hestene ere i Regelen usunde og fugtige Huller. 
Desuden var Sygdommen, som Ryge allerede tidligere havde lagt 
Mærke til, meget vedholdende i Vandmøller, saasom Andsø, Ka
thrin edals og Rye Mølle, men syntes derimod ikke mere haard- 
nakket i Nærheden af Mosedrag, end paa høitliggende Steder. Af 
casuistiske Tilfælde maae nævnes en maniaealsk Paroxysme og et 
Tilfælde af Forhærdelse med store Knuder i Leveren, som bleve 
helbredede ved Chinin. Paa Tabellerne kan man see, at Kold
feberen er saagodt som forsvunden i 1857 og 1858, og dette fin
der for en Deel sin Forklaring i, at disse to Aars Vintre vare 
ulige mildere end de foregaaende, men i Foraaret 1859 tager 
Koldfeberen atter et stærkt Opsving, uagtet Vinteren 1858—59 
havde været temmelig mild. Ifølge mine specielle Optegnelser 
har der dog i Marts Maaned været 21 mørke Dage og 16 i April, 
og af disse have 11 i hver Maaned været Dage med Nedslag, 
hvoriblandt 6 have været Sneestorme med Masser af Snee og 2 
Hagelbyger, medens Solskin og Regn, Blæst og Vindstille ideligen 
have vexlet med hinanden. Desuden have i Januar, Februar, Marts 
og April de vestlige Vinde været de langt overveiende, medens 
Vindens Retning i Mai temmelig pludseligt gik over til østlig, og 
Vinden i Juni Maaned, da Epidemien culminerede, næsten ude
lukkende har blæst fra Nordost. 1 1860 griber Koldfebcren atter 
stærkt om sig, og her passe de nosographiske og meteorologiske 
Forhold fuldkomment sammen, da Foraarsmaanedernes Middel
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temperatur har været ulige lavere, og Dagenes Antal med Nedslag 
usædvanligen stort. I 1859 vare 122, i 1860 210 og 1861 194 Pa
tienter under Behandling, og af disse behøve kun at fremhæves 
nogle Born, hvis Sygdom begyndte med cloniske Kramper og der
efter indtrædende Sopor, og andre, som havde intermitterende 
Golik. I 1862 indtraf det usædvanlige Tilfælde, at to Bønder i 
Them Sogn, som fuldkomment havde forsømt Sygdommen, døde 
af Fb. carosa apoplectica.

Rheumatismen er en sand Svøbe for Jyllands Midte, og 
det Forhold til de andre Sygdomme, hvori den er opstillet paa 
Tabellerne, nemlig 7,5 pCt., er vistnok meget for lille, thi der er 
ingen Sygdomme, hvori Befolkningen hjælper sig saaledes med 
Lluusraad og med Qvaksalvere, som i denne. Paa den nordlige 
Grændse af Hids Herred boer en Qvaksalver, som kaldes Gigt
manden og har gammel Hævd paa at curere for Gigt, som han 
udfører med stærke Svedecure og nogle mystiske Kunster, for at 
vedligeholde Illusionen. Endskjøndt altsaa vor Statistik over Rheu
matismen af disse Grunde er mangelfuld, er der dog andre Grunde, 
hvoraf man vil kunne skjønne, at denne Sygdom maa være ende
misk hos os. Vi have tidligere i 1ste Afdeling paaviist, at Klimaet 
i Jyllands Midte, i Modsætning til Sjællands, nærmede sig mere 
til el Søklima, saaledes som det, naturligviis med langt større 
Forskjel, er Tilfældet med Islands, og paa Island skal Rheuma
tismen netop være endemisk (Schleisner). Grisolie siger 
om Rheumatismen : »qu’il parait prédominer dans les climals tem- 
pérés, la ou l’atmosphére est a la fois humide et froide«, og see 
vi hen til vort aabne og høitliggende Terrain, som hverken har 
Læ eller Beskyttelse, hvor Vinden udøver sin hele af Intet stand
sede og af Intet brudte Magt (confr. 1ste Afdeling), hvor vi have 
en lavere Middeltemperatur og omtrent 1 Grads koldere Sommer 
end i Kjøbenhavn, hvor Fugtigheden ved hyppige Nedslag er meget 
betydelig, og det absolute Damptryk paa Grund af Flodens, Sko
venes og de mangfoldige Indsøers Nærhed maaskee er større end 
i Sjælland, da passer vort Klima netop til at fremkalde Rheuma- 
tisme. Naar Grisolie tilføier: »il parait aussi, que ce n’est ni 
pendant les grandes chaleurs, ni pendant les froids rigoureux, 
qu'on observe le plus grand nombre de rhumatismes«, da stem
mer denne Bemærkning fuldkomment overeens med mine meteo
rologiske Iagttagelser, thi det vil senere blive efterviist, at denne 
Sygdom forekommer hyppigst om Vinteren, med Sydvestvinden, 
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som formilder Kulden, og om Sommeren med Nordvest, som af
køler. Naar Lo mb ard, hvor han taler om Sygdommene i de 
laveste Bjergegne, siger, at der forekommer neppe nogen lidt høit
liggende Landsby, hvor man ikke træffer Mennesker, som ere 
bievne Krøblinger efter haardnakket Ischias og chronisk Ledde- 
rheumatisme, da kan jeg tilføie, at jeg har seet mangfoldige saa- 
danne Mennesker, og det kan vistnok lade sig gjøre at sammen
ligne Danmarks høieste Terrain med andre Landes laveste Bjerg
egne. Rheumatismen er efter flere Forfattere hyppigere hos Mand
folk end hos Fruentimmer, og efter Tab. III., sammenholdt med 
Tab. IV., falder ogsaa af 246 Tilfælde 137 paa Mandfolk, 104 paa 
Fruentimmer og 5 paa Børn under 10 Aar. Gigtfeberen, som hos 
os forekommer med 2,6 pCt., efter Schøning i det sydvestlige 
Sjælland med 2,5 pCt. af de acute Sygdomme, er den af Befolk
ningen mest frygtede Sygdom, og den ansees vistnok med Rette 
for værre end Typhus. Af Frygt for Gigten klæder man sig der
for forsætligen varmere end paa Øerne, og det uldne Undertøi 
bæres i Regelen hele Aaret igjennem. Selv i den varme Aarstid 
tager man som oftest Vinlerpeltsen med paa Reiser, thi en plud
selig Forandring af Veiret med iskolde Vindstød kan hvert Øieblik 
befrygtes. Gigtfeberen er tillige en høist uhyggelig Sygdom for 
Lægen paa Grund af dens Lumskhed og de Vanskeligheder, som 
den frembyder med Hensyn til Prognosen, og blandt de mang
foldige Patienter, som jeg har behandlet for Rheumatisme, saavel 
acut som chronisk, og for Gigtfeber, hvis Skjæbne ikke altid bli
ver bekjendl, da man ofle kun een Gang seer en fjerntboende 
Patient, vil jeg korteligen omtale 5 Patienter i Silkeborg, 3 unge 
Fruentimmer og 2 Mandfolk, som ere døde i Løbet af to Aar, og 
hvis Sygdom optraadte og udviklede sig omtrent paa samme Maade. 
Sygdommen begyndte med Smerter i et Fodled eller et Knæ, som 
Patienten ikke ændsede og ikke vilde bruge noget for. Et Par 
Dage efter bleve Smerterne heftigere, strakte sig op i Laaret, og 
angreb tillige det andet Laar, saa at Patienten maatte søge Sen
gen. Til Trods for en meget varm Tildækning, og saavel indvendigt 
som udvendigt anvendte Midler, faaer Patienten nu pludseligen et 
Feberanfald, som vel den følgende Dag tager noget af i Intensi
tet, men den febrilske Tilstand vedligeholder sig dog uafbrudt, 
medens Smerterne efterhaanden saagodt som aldeles forsvinde. 
Pulsen, som ved Feberanfaldet er stegen til over 100, vedligehol
der bestandigt sin Hyppighed, og Patienten ligger nu roligt hen.

Medicinsk Topographie. 9
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badet i Sved, men uden Smerter, uden Ængstelse, Hoste eller 
Aandenød, kort sagt, uden nogetsomhelst besværligt Symptom, og 
doer paa Sygdommens 10de eller Ilte Dag, apathisk, men ved 
fuld Bevidsthed, taalmodigt og næsten uden Agonie. Hjertet føl
ger regelmæssigt Pulsens Bevægelser, Anslagcl er lidt stærkere, 
men uden Bilyd, og frembyder intet allarmerende stethoskopisk 
Symptom; selv Percussionen har jeg ikke kunnet Tinde at være 
mattere i noget større Omfang; kun hos een Patient har jeg be
mærket en svag Gnidningslyd, der rimeligviis har været et Tegn 
paa Pericarditis. Naar Dr. Brandes siger i sin »Haandbog i 
Kredslobsorganernes Sygdomme« Pag. 114, at Endocarditis, som 
opstaaer under rheumatisk Feber, næsten aldrig medfører øieblik- 
kelig Fare for Livet, men vel for Patientens senere Helbred, da 
maa jeg hertil bemærke, at jeg endnu ikke i vore Egne har seel 
en rheumatisk Feber, ledsaget af tydelige endocardiliske Sympto
mer, uden at Patienten faa Dage derefter er bukket under.

Af Pneumonier forekomme i Gjennemsnit 41 om Aaret, 
som udgjør 0,3 pCt. af Folkemængden og 6,2 pCt. af de acute 
Sygdomme. Efter Tab. III. falde af 204 Pneumonier 123 paa 
.Mandfolk, 40 paa Fruentimmer og 41 paa Børn under 10 Aar. 
Sygdommen er altsaa langt hyppigere hos voxne Mandfolk end hos 
Fruentimmer og Børn. Efter en Gjennemsnitsberegning af vore 
5 Aar, som Tabellerne omfatte, indtræffe 7 Pneumonier i Januar, 
6 i April, o i Marts, 5 i December, 4 i Mai, 4 i November, 3 i 
Februar, 2 i Juni, 2 i August, 1 i Juli, 1 i September og 1 i 
October, tilsammen 41. Sygdommen skulde altsaa være hyppigst 
i Januar, men skærer man Aaret 1860 bort, da der udbrød en al
mindelig Epidemie, saa faaer man i Gjennemsnit 36 Pneumonier 
om Aaret, som er 0,2« pCt. af Folkemængden, og de hyppigste 
Tilfælde i Marts og April. Efter Hannover naaer Sygdommen 
sit Maximum i Mai, medens den i Frankrig er hyppigst i Marts 
og April, ligesom hos os, hvilket ikke er saa urimeligt, da vor 
Vinter er mildere end Kjøbenhavns, og Marts Maaned efter mine 
meteorologiske Iagttagelser er 1 Grad varmere end i Kjobenhavn; 
ifølge den skarpe og paalidelige Sammenligning i 1ste Afdeling af 
Aaret 1861 og første Halvaar 1862 med Landbohøiskolens Iagt
tagelser er endog baade Marts og April, ligesom i Frankrig, var
mere end i Kjobenhavn. Efter Schøning er den i Sjælland 
hyppigere paa Landet end i Byerne, og det samme er 'Tilfældet 
paa vore Tabeller, nemlig for Silkeborg 5 pCt. og for Omegnen 
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7 pCt.; i Sjælland forekommer den ialt med 7,4? pCt. hos os kun 
med 6,«»i pCt. (Tab. II!.), hvoraf mange ere Pneumonier hos Phthi- 
sikere. Jeg troede i de første Aar af mit Ophold her paa Egnen, 
at denne Sygdom slet ikke forekom, og de ældre Læger berøre 
den aldeles ikke i deres Indberetninger. Befolkningen anseer sig 
for mere forskaanet for denne Sygdom end Øerne og Østkysten, 
fordi Østenvinden, mener man, som kommer fra Husland, taber 
en Deel af sin Skarphed, førend den naaer til Midten af Jylland, 
men dette er en Fejltagelse, thi det er ikke Østenvinden, som 
bringer Pneumonier, men dens pludselige Omslag til de mildere 
Vinde, fordi disse fremkalde Kongestioner, naar de styrte ind i 
Lungerne, som i længere Tid have været vant til den koldere 
Luft, paa samme Maade, som man bliver catarrhalsk, naar man i 
Frostveir pludscligen kommer ind til en varm Kakkelovn, eller 
kan faae Frostknuder i Hænder og Fødder af den varme Luft, som 
pludseligen driver Blodet til Huden. Grunden maa snarere søges 
deri, at Østenvinden, som vi have seet i første Afdeling, er sjeld- 
nere hos os og staaer i kortere Tid. I Midten af December 1859 
frøs det 8 til 10 Grader om Dagen, og Temperaturen sank under
tiden om Natten til -4- 14° R.; den 22de December steg Tem
peraturen pludseligen til 4- 2° R., og naaede den 1ste Januar 
1860 (il 4- 5° R. Endskjøndt Vinden i December næsten hele 
Maaneden igjennem holdt sig i SV og V, blæste den dog to Ganze 
fra NO, to Gange fra SO og een Gang fra Østen. I Slutningen 
af December viste Pneumonien sig for første Gang i 15 Aar som 
epidemisk, idet der pludseligen ;kom 8 Patienter under Behand
ling, 5 i Silkeborg og 3 paa Landet, og foruden disse tilkom 
endnu i Januar 19 Patienter, nemlig 12 paa Landet og 7 i Silke
borg , ialt 27 Pneumonier i Løbet af 6 Uger. Dette var noget 
ganske usædvanligt i Lægernes Praxis, og kunde kun tilskrives det 
pludselige Omslag i Veirliget, maaskee Tilstedeværelsen af Ozon 
i Luften. K Stivelsepapir, præpareret af Apothekeren og dyppet i 
en stærk Opløsning af Jodkalium, har jeg oftere ved saadanne 
Ledigheder udhængt i fri Luft, hvorved Kalium-skulde iltes, og 
den frie Jod farve Stivelsen blaa. Naar Papiret lages ind, er det 
ogsaa lyseblaat i klart Veir, mørkeblaat i Regnveir og violet i 
Tordenveir, men jeg har ikke været istand til at bringe mine For
søg paa at eftervise denne allotrope Modiflcation af Ilt i Atmosphæ- 
ren i Samklang med tilstedeværende Epidemier, thi Papiret bliver 
ligesaa mørkt, naar aldeles ingen Epidemier herske, som i den 
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stærkeste Epidemie af Catarrh eller Influenza. Oesterlen siger 
i sin »Handbuch der Hygieine« om Ozonen, »dass seine. angeb- 
liche Wirkungen noch ungleich zweifelhafter sind als das Ozon 
selbst.« De Angrebne i Silkeborg vare næsten alle Tjenestefolk 
og Fabrikarbeidere, paa Landet Bønder. Sygdommen frembød for
resten ingen særegne eller usædvanlige Symptomer, som fortjene 
nærmere at fremhæves; Pleuritis var en sjelden Komplication, og 
kun hos to Patienter gik Sygdommen over i Hepalisation, hvoraf 
den Ene døde. Disse Pneumonier maae vel nærmest kaldes ca- 
tarrhalske, men længere hen paa Foraarel, som de toge af i Hyp
pighed , bleve de faa Tilfælde, som forekom, mere haardnakkede 
og ondartede, ligesom Reconvalescensen var mere langvarig. En 
lille Pige i Silkeborg døde med tydeligen udtalte typhøse Symp
tomer.

Catarrh og Bronchitis maae i en Egn, hvor Atmosphæ- 
ren er fugtig, Damptrykket stort, Lufttrykket svagere, Vestenvin
den kraftig og feiende, Jordbunden støvet og tør, være hyppige 
Sygdomme, fordi Luften bringer Forkølelser, og Støvet Irritation 
af Sliimhindcrne, og dette viser sig ogsaa at være Tilfældet, thi 
vi have dem paa vore Tabeller med 19,c. pCt. af de acute Syg
domme, medens Schøning for Sjælland kun har 17,5 pCt. Efter 
Tab. III. ere de noget hyppigere hos Mandfolk end hos Fruen
timmer, navnligen paa Landet, men ikke meget, dog især hyppige 
hos Børn; og efter et Middeltal for 5 Aar forekommer der 128 
Tilfælde om Aaret, nemlig 15 i Januar, 10 i Februar, 22 i Marts, 
17 i April, 11 i Mai, 7 i Juni, 8 i Juli, 4 i August, 6 i Septem
ber, 6 i October, 10 i November og 12 i December, tilsammen 
128. Hannover har for Kjøbenhavn ligesom her det største 
Antal i Marts, det mindste i August, og en gradviis Stigen og 
Falden mod disse to Maaneder, hvilket passer godt sammen med 
vor Statistik: desuden har han en constant Stigen i Juni, i hvil
ken Maaned Badningen i Kjøbenhavn begynder, et Causalmoment, 
som hos os falder bort. Angina tonsillaris forekommer hyppigsi 
i Marts og April, dernæst i Juni og August, i de andre Maaneder 
er det en sjeldent Sygdom, og sjeldnest i Juli. Af Angina paro- 
tidea indtræffe kun ganske enkelte Tilfælde om Aaret. Rosen og 
Rosenfeber viser sig kun som lettere Tilfælde, Erysipelas facici 
og E. eruris. E. ambulans er aldrig seet.

Kighosten omtales fra forrige Decennium næsten for hver« 
Aar, men har kun hersket sporadisk og synes at have havt en 
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lemmelig mild Charakteer. I 1852 er den derimod optraadt epi
demisk, og har været den Børnesygdom, som har været mest ud
bredt og har bortrevet en stor Mængde Børn. 1 Begyndelsen var 
den mild og kom sjeldent under Lægebehandling, men længere 
hen paa Sommeren blev den kompliceret med Diarrhoe, hvorved 
den hos smaa Børn baade blev langvarig og farlig. 1 1853 har 
Sygdommen atter i høi Grad hjemsøgt Egnen, og det er den Børne
sygdom , der ligesom det foregaaende Aar har krævet de fleste 
Offre. Dr. Ryge siger, at den har været værst i Aarets første 
llalvdeel og har dræbt mange Børn, men at der sjeldent har været 
anvendt Lægehjælp, og slet ikke hos nogen af dem, som ere døde 
deraf. I det følgende Aar synes den derimod lidt efter lidt at 
være taget af, og har viist sig mindre udbredt. 1 Slutningen af 
1858 kom den igjen , og har hersket saa almindeligen hele 1859 
igjennem, at kun faa Børn i Silkeborg ere gaaede fri for den. 
Det har været en høist kjedsommelig Sygdom baade for Patien
ten, Lægen og Forældrene, da dens Varighed i Regelen var 2 til 
21/« Maaned, og den vedblev at gaae sin rolige, eller maaskee 
rettere urolige Gang, uden i mindste Maade al lade sig afskrække 
af Lægens Recepter, saa at man gjerne endte med at ophøre med 
al Behandling. Imidlertid er der kun faa, ganske spæde Børn 
døde, og Sygdommen var da gjerne paa Slutningen kompliceret 
med Pneumonie. I 1860 forsvandt den atter, og har senere ikke 
viist sig.

Jeg anseer Koldfeber for en Forkølelsessygdom, som angriber 
Nervesystemet, Rheumatisme for en Forkølelsessygdom, som an
griber de fibrøse Væv og serøse Sække, og Sygdomme i Respi- 
rationsveiene for Forkølelser, som slaae sig paa Sliimhinderne. 
Forkølelsen bliver jo rigtignok ikke andel end en Leilighedsaar- 
sag, thi naar den ene Forkølelse bringer Koldfeber, den anden 
Rheumatisme, og den tredie Catarrh, da har dette sin Grund i 
en Constitutio epidemica eller et gaadefuldt je ne sais quoi, som 
vi endnu ikke kjende. Da det imidlertid er utvivlsomt, al der en 
Vexelvirkning tilstede mellem disse Sygdomme og de klimatiske 
Forhold, saa har jeg, for at kunne bedømme Veirligets og Aars- 
tidernes Indflydelse paa disse 3 Grupper af Sygdomme, construe- 
rel en Tabel, som jeg kalder en Forkølelseslabel, og som er en 
Sammenstilling af de meteorologiske og nosographiske Tabeller.



Forkølelsestabe 1,

3 Aar.
Varme.

R°

Lufttryk 

i

Linier.

Nedslag.

Damptryk 

i 

Linier.

Fligligheds- 

grad

i pCt.

Hyppigste 

Vind.
Koldfeber.

llhcunia- 

lismc.

Sygdomme 

i
Hespiralions- 

veicne.

Summa 

af 

Sygdomme.
pCt.

Januar...................... O.io 336,81 11 2,40 80.so SV 2 7 32 41 9,55

Februar .................... 0.60 334,05 8 2,oo 78,92 SV 5 4 16 25 5,82

Marts........................ 2,u 333,37 16 2,50 82.37 SV 17 5 34 56 13.05

April........................ 4,ii 335,co 11 2,00 73,53 NO 35 5 31 71 16,55

Mai............................ 8 40 336,oo 12 3,40 69,40 NO 42 3 18 63 14,68

Juni.......................... 12,82 335,37 12 4,80 73,23 NO 36 4 11 51 11,89

Juli.......................... 13.39 335,39 11 5,55 75,55 NV 14 6 9 29 6,76
August .................... 1 2,50 334,47 15 5,34 75,30 NV 10 6 11 27 6,20

September .............. 9,oi 334,oo 15 4,73 81,71 SV 8 3 6 17 4,00
October.................... 7,co 335,83 10 3,05 80,76 SV 5 1 6 12 2,70
November.................. 2.53 335,43 14 2,03 80,53 SV 1 3 9 13 3,03
December .............. 0,23 335,08 12 2,59 74,02 SV ir 6 18 24 5,59

Vinter ...................... 335,77 31 2,35 78,21 SV 7 17 66 90 20,06
Vnraar...................... 4,S7 334,99 39 2,15 75,10 NO 94 13 83 190 44.29
Sommer.................. 12,93 335,07 38 5,26 74,72 NV 60 16 31 107 24,m

Efteraar.................... 6 48 335,31 39 3,87 81,oo SV 14 7 21 42 9,82

Hele Aaret.............. 6,13 335,m 147 3.61 n-
i 7.26 SV 175 53 201 429 lOO.oo
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De herpaa anførte Tal ere Middeltal eller en Gjennemsnils- 
beregning for 3 Aar (1859—61), fordi mine meteorologiske Iagt
tagelser omfatte 3 Aar, med Undtagelse af de besværlige Bereg
ninger af Fligligheden, som kun gaae 2 Aar tilbage. Overblikket 
over denne Tavle er ikke let, og det er vanskeligt at faae Natur
lovene til med Klarhed at skinne igjennem, rimeligviis fordi Tal
lene paa venstre og høire Side af Tavlen ikke ganske have den 
samme Værdi. Den venstre eller meteorologiske Side er saa cor- 
rect et Udtryk for disse 3 Aars Klima, som det er muligt at skaffe 
tilveie, men en Sygestatistik, den være saa omhyggeligt samlet, 
som den være vil, kan aldrig give et fuldkomment Billede af de 
Sygdomme, som virkeligen have hersket i en Egn, men kun af 
dem’, som have været under Behandling, og delte gjælder, som 
bekjendl fremfor andre Sygdomme, om Forkølelser, der langtfra 
alle komme til Lægens Kundskab. Imidlertid fremgaaer det dog 
af vor Tabel, at disse Sygdomme i vore Egne ere hyppigst i April, 
i hvilken Maaned de forekomme med 16,55pCt. af det hele Antal; 
derpaa aftage de gradviis i Mai og Juni, rask i Juli, August og Sep
tember, og grassere mindst i October, hvor de kun forekomme 
med 2,79 pCt.; dernæst stige de igjen med nogen Dalen i Februar 
og et pludseligt Opsving i Marts, da den egentlige Forkølelsestid 
ved det hyppige Veirskifte begynder. Jeg har længe gjort den 
Erfaring, al Nordostvinden slaaer i Causalforbindelse med Kold
feber, og al Tilfaldene af denue Sygdom faae en stærkere Tilvæxt 
i Marts i de Aar, hvor Vinden i denne Maaned hyppigen vender 
sig i Nordost, og især, hvis den ledsages af Snee eller Hagel. 
Vor Tabel bekræfter ogsaa delte. Koldfeberen begynder at ulme 
i Februar, men kan endnu ikke faae riglig Fodfæste i Marts, end- 
skjøndt Nedslagene ere saa hyppige, fordi SV med sin lave Baro
meterstand endnu er den hyppigste Vind, men saasnart NO faaer 
Overvægten i April med sit større Lufttryk og undertiden ledsaget 
af Sneestorme, tilkommer der nye Tilfælde i Masse, saa at Syg
dommen culminerer i Mai og vedbliver at rase hele Juni igjen
nem. I disse 3 Maaneder, hvis Middeltemperatur tilsammen er 
lidt høiere end hele Aarets, er NO med sin høie Barometerstand 
den hyppigste Vind, men saasnart NV faaer Overvægten i Juli og 
August, med større Varme, hyppigere Regn, stort Damptryk og 
synkende Barometer, synke ogsaa Koldfeberanfaldene ned til det 
halve Antal, og forsvinde i de følgende Maaneder efterhaanden 
aldeles, naar SV bliver fremherskende. Med Rheumatismen for
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holder det sig omvendt, thi den er hyppigst om Vinteren med SV, 
hyppige Nedslag og hoi Barometerstand, men tager af, naar Ba
rometret synker i Februar; i de regnfulde Sommermaaneder, Juli 
og August, kommer den derimod igjen med fremherskende NV, 
stort Damptryk og lavere Barometerstand, hvilket ogsaa stemmer 
med, hvad Grisolie siger om den, at det er en Sygdom, som 
fornemligen træder i Forgrunden, hvor Vintermaanederne ere mil
dere, og Sommermaanederne kolde. Endelig grassere Brystbetæn
delser næsten udelukkende om Vinteren og i de tidlige Foraars- 
maaneder, og indtræde hyppigere ved Overgange fra Frost til Tø- 
veir end ved det omvendte Vejrskifte. Hannover har gjort den 
samme Iagttagelse, at Bronchitis begynder noget hyppigere, naar 
Barometret er ifærd med at synke, og naar Luften er blandet 
eller tyk. Resultatet bliver altsaa, at Nervesystemet fortrinsviis 
angribes af Forkølelse ved Middeltemperatur, hoi Barometerstand 
og NO, de fibrøse Væv ved fugtig Varme, NV og lav Barometer
stand, eller ved fugtig Kulde, SV med høi Barometerstand, Slim
hinderne ved Middeltemperatur, fugtig Kulde og fremherskende 
SV, især naar denne af og til vexler med de koldere Vinde. Ifald 
disse Theorier, navnligen hvad Koldfeberen angaaer, ikke stemme 
overeens med Andres Erfaringer, da maa det vel erindres, at de 
kun ere byggede paa Iagttagelser i den Egn, hvori vi her bevæge 
os, og ikke kunne være ansvarlige ligeoverfor Erfaringer andet- 
sledsfra, hvor andre Causalmomenter kunne gjøre sig gjældende, 
saasom sumpigt og lavtliggende Terrain, der næsten ikke fore
kommer i vore Egne.

De gastriske Febre synes derimod at være ganske uaf
hængige af Vind og Veir, thi af 41 Tilfælde, som i Gjennemsnit 
forekomme om Aaret, begynde 5 i Marts og December, 4 i Sep
tember og 3 i hver af de andre Maaneder. Sygdommen er alt
saa næsten ligeligt fordeelt paa hele Aaret. Denne Sygdom synes 
forresten ikke at være hyppig hos os, da vi kun have den blandt 
de acute Sygdomme med 6,24 pCt., medens den i Sjælland fore
kommer med 10,r»2 pCt. I Silkeborg, 7,86 pCt., er den hyppigere 
end i Landsognene, 5,o« pCt., og det er ikke umuligt, at det slette 
Afløb for Regnvandet i Byen, som vi tidligere have berørt, kan 
have nogen Skyld heri, thi Sygdommen tager et Opsving i Sep
tember efter den regnfulde August, og er hyppigst i Marts, naar 
Tøbruddet indtræder. Hos Mandfolk og Fruentimmer forekommer 
Sygdommen omtrent lige hyppigt. Af g a s t r i s k e T i 1 f æ 1 d e uden 
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Feber herske i vore Egne paafaldende mange. Paa Tab. IV. ere 
Sygdommene i Digestionsveiene anførte med 19 pCt. og udgjøre 
næstefter Respirationsorganernes Sygdomme det overvejende Flertal 
af vore Patienter. Til Sammenligning kunne vi see hen til det 
sydvestlige Sjælland, hvor disse Sygdomme kun forekomme med 10 
pCt. (Schøning). Denne Forskjel er for betydelig til at være 
tilfældig, og jeg vil derfor forsøge paa at forklare den efter de 
Erfaringer, som jeg har fra Praxis blandt Bønderne. See vi hen 
til Tab. I. og II., da herske gastriske Tilfælde og Kolik langt hyp
pigere paa Landet, 14,5 pCt., end i Byen, 11,-ipCt., medens om
vendt Diarrhoe er hyppigere i Byen, 8 pCt., end paa Landet, 4,? 
pCt. Efter Tab. III. er i det Hele taget Diarrhoe, 5,« pCt., paa
faldende sjelden i Sammenligning med andre gastriske Tilfælde, 
13,2 pCt., thi efter Schøning er i Sjælland Diarrhoe hyppigere 
end andre Underlivssygdomme. Bøndernes Næringsmidler, navn
ligen den fattige Klasses, ere, som vi ovenfor have omtalt, ikke 
gode, og endskjøndt Bondens Mave kan taale meget, rimeligviis 
fordi han er vant til disse Fødemidler fra Barndommen af, og 
fordi hans legemlige Beskjæftigelser i fri Luft befordre Fordøiel- 
sen, saa kan det dog neppe være muligt andet, end at Fødemid
lernes slette Beskaffenhed maa ligge til Grund for mange Syg
domme i Tarmkanalen. Vanens Betydning spiller vistnok en stor 
Rolle, thi Bonden kan uden paafølgende Upasselighed nyde baade 
sort, haardt og grovt Brød, salt og harsk Smør, suurt 01 og slet, 
maaskee fordærvet Kjød, som han er for sparsommelig til at kas
sere, et Maaltid, som snart hos den bedre vante Kjøbstadsbeboer 
vilde fremkalde dyspeptiske Tilfælde, men Fordøielsen maa ideli- 
gen stimuleres med Fuselbrændeviin og store Qvantiteter Cichorie- 
kaffe, og dertil kommer, at han nyder disse Næringsmidler i. en 
paafaldende stor Mængde. Det er utroligt, hvilke Qvantiteter af 
Næringsstof Bonden ofte tager til sig, navnligen ved festlige Lei- 
ligheder, saasom Brylluper, Barselgilder, Juul, Nytaar og andre 
Foranledninger. At holde Bryllup kalde Bønderne at drikke Bryl
lup, og skjøndt der drikkes godt, kunde det mere træffende-kal
des at spise Bryllup, thi der serveres i Regelen med 6 til 7 Retter 
Mad, den ene mere kraftig og nærende end den anden, hvoraf 
ingen bliver forsmaaet. Dertil Brændeviin, 01 og slet Punsch. 
eller ogsaa den saakaldte Kaffepunsch, som er en Kop Kaffe med 
et Par Snapse i. Jeg veed Tilfælde, hvor Brokbaandet ved saa- 
danne Ledigheder er blevet borttaget, for ikke at genere Under
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livets Expansion, og Følgen deraf har været el obstrueret Hernia. 
Blandt andre Underlivssygdomme forekomme baade i min egen og 
andre Lægers Praxis meget hyppige Obstruclioner og habituelle 
Forstoppelser, som kunne være af en temmelig alvorlig Natur, og 
tillige optræde i Forening med andre Sygdomme. Forstoppelsen 
er som oftest en obstipalio seybalosa, eller, som Bønderne kalde 
del, al del brænder sammen i Maven. En Unze svovlsuur Mag- 
nesia virker i saadanne Tilfælde aldeles ikke, og jeg har oftere 
seet Patienter, som havde laget 2 Unzer paa eengang, uden at 
faae Aabning. Ordinerer man 01. ricini, saa tager Bonden under
tiden en halv Unze deraf hver eller hveranden Time 4 til 5 Gange 
efter hinanden, og erklærer derpaa Apothekerens Medicin for ikke 
at være stærk nok. Ilos gamle Folk er Sygdommen næsten uover
vindelig. og maaskee kompliceret med organiske Feil i Tarmkana
len. En tydeligen udtalt acut Enterilis er dog sjeldnere, end man 
skulde troe. Det ved de chroniske Forstoppelser hyppigst an
vendte Middel er et stærkt Sennainfus med tilsat engelsk Sall 
og et Gran Tartarus stibiatus, og med en saadan Mixtur kan man 
blandt Bønderne helbrede mangfoldige Sygdomme, selv om For
stoppelsen ikke synes at være Sygdommens egentlige Aarsag, thi 
der er intet Medicamenl, som virker saa velgjørende paa Bonden 
som Laxeermidler, og som han derfor sætter stor Priis paa. 1 haard- 
nakkede Tilfælde ligger del meget nær at gribe til et Calomels- 
laxans, men dermed maa man være vaersom, thi man risquerer. 
at det ikke slaaer igjennem, og Følgen kan blive en Intoxication 
af Qviksølvet, som maaskee i Tarmkanalen endog tildeels kan for
vandle sig til Sublimat (Mialhe). Jeg har seet to saadanne 
Uheld. Clysmala forslaae i Regelen ikke, da de i det høieste 
kun rense Rcctum og S. romanum. Saa let som det er andre 
Steder, saa fortvivlet en Opgave kan del blandt vore Bønder være 
at skalle Patienten Aabning, og spørger man ved Consultalioner 
om Fordøielsens Tilstand, faaer man næsten altid det Svar, at 
Stolgangen pleier at være træg og haard. Jeg troer, at de sand
synligste Grunde til disse pathologiske Phænomener ere følgende. 
Bønderne nyde deres grove og ufordøielige Næringsmidler i for 
store Qvantiteter, og Fordøielsen maa, for at kunne magte dem, ide- 
ligen stimuleres med Kaffe og Brændeviin. Hos de Fattigere falde 
Kjødspiserne forstørstedelen bort, og det Resterende bliver tør 
Kost hele Dagen igjennem, Meelspiser, Grød, Ost, Mælk, tørt 
Brød, Pandekager, Vafler o. a. desl., som stopper endnu mere.
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Naar det sædvanlige Qvantum af Incitationsnndler omsider ikke 
forslaaer, maa det forøges, og Enden herpaa bliver, at der op- 
staaer en Atonie i Tarmkanalen. Bonden gaaer nu ikke til Læ
gen , som maaskee ved nogle simple Midler og ved at regulere 
Diæten kunde hæve Ondet, men han hjælper sig med Aloe og 
Poma colocynthidum, som han kalder »Delinqventæbler« og sætter 
paa Brændeviin. Ved denne Kurmethode faaer han Aabning, men 
naar den gjentages ofle, bliver Følgen en chronisk Irritationstil
stand af Tarmkanalens Sliimhinde, som ledsages af functio læsa 
eller slap peris tal tisk Bevægelse og endnu større Svækkelse, og 
naar Lægen omsider træder til, ere Tarmene passivt udspændte 
af scybala, og reagere ikke mod Afføringsmidler. Foruden Næ
ringsmidlernes mislige Beskaffenhed er der desuden for liden Af- 
vexling i Bondens daglige Levemaade, som jeg allerede tidligere 
har antydet, og hans Kost er altfor eensformig. Der er navnligen 
en væsentlig Mangel ved Bøndernes Kjøkken, som vist ikke er uden 
Betydning, og for at fremhæve denne, har jeg ovenfor noget om- 
stændeligen beskrevet Bøndernes Haver, som ikke indeholde andet 
end Kartofler, der ere stoppende, og Kaal, som er svært fordøje
lig. Frugter, Syltetøier, Krydderier, Løg, Sennop, Krydderurter 
og egentlige Gemyser kjendes næsten ikke ved Bondens Bord, og 
derved gaae vist mange baade opløsende og inciterende Kræfter 
ved Maaltidet tabt. O. Bang siger, at indesluttet Luft og slet 
Vand kan være Skyld i Forstoppelse; om den beklumrede Luft i 
Bøndernes Værelser have vi ovenfor talt, og de Prøver af Drikke
vand, som Ørsted og G ro Ih have undersøgt, have langtfra givet 
saa heldige Resultater for Landsognenes Vedkommende som for 
Byens. Drikkevandet i Salten og Lemming indeholder en stor 
Mængde organiske og flygtige Bestanddele, og Vandet fra Sallen 
desuden Salpetersyre. 1 alle Prøverne er der fundet Spor af Jern, 
skjøndl ikke i nogen betydelig Qvantitet, men vi have ovenfor 
efterviist, at Vandel fra Amalie Kilde i Vesterskoven er betydelig 
jernholdigt, og der er stor Sandsynlighed for. at dette er Tilfældet 
i større eller mindre Grad med alt Drikkevandet i Egnen, fordi, 
som del sees af den topographiske Afdeling, der paa saa mange 
Steder findes betydelige Brunkulslag og Myremalm, hvis chemiske 
Hovedbestanddeel er Jerntveilte, og hvis Jernholdighed varierer 
mellem 20 og 45 pCt. (cfr. P. 14). Da Pharmacodynamiken lærer os, 
at Jern har en adstringerende Indvirkning paa Tarmkanalens Sliim
hinde, saa at Excrementerne blive fastere og sjeldnere udtømmes, og 
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kun fremkalder Diarrhoe, naar det gives i større Indgivter, saa 
har jeg i Drikkevandets Jernholdighed troet at finde et nyt Bidrag 
til al forklare disse habituelle Forstoppelser.

Ph Ih is i s og Scrophu losis ere vistnok ligesaa hyppige 
paa vor Høislelle som paa andre Steder i Landet, dog synes 
Scrophulosis at være lidt sjeldnere end Phthisis, og Phthisis ikke 
slet saa hyppig som i de store Byer. Af 1000 Mennesker ere i 
vore Egne 1 ,o Phthisiker og 1,3 skrophuløs (Tab. V.); i Kjøben
havn ere af 1000 Mennesker 2,s (Brandes) og i Aalborg 2,.» 
Phthisikere (Speyer). Erfaringen kan ikke anvise Jyllands Midte 
som el gunstigt Opholdsled for Phthisikere, thi den ved Slethosko- 
pel constalerede Tuberculosc gaaer her ligesaa hurtigt som andre 
Steder sin Undergang imøde. De Tuberculøse leve sjeldent mere 
end 1 til 2 Aar. Befolkningen anseer Jordbundens sandede og 
støvede Beskaffenhed for en af Grundene til Tuberculosens hur
tige Fremskridt, og denne Mening er vistnok ikke urigtig, thi ved 
den hyppige Blæst fyldes Luften med fiint fordelte Støvpartikler, 
som de Brystsvage ikke kunne laale at indaande, og af den lopo- 
graphiske Afdeling have vi seet, at del netop er et skarpt Sand, 
ligesaa fiint som Aske, som er eiendommeligt for Egnen. Lom- 
bard stiller Støv øverst i Rækken blandt Aarsageme til Phlhisis, 
og de skadeligste Støvpartikler skulle netop være dem, som dan
nes ved en,meget fiin Fordeling af haarde mineralske Legemer. 
Ligesom Steenhuggere efter fremmede Forfattere i Sandsteens- 
bruddene døe tidligt af Phthisis, saaledes kunne de Brystsvage 
ikke laale at indaande den afblegede og hensmuldrede Sandahl i 
Hedeegnene, som opløser sig i Støv. Blandt Skræddere og Væ
vere paa Landet findes vel mange Phthisikere, men her bliver det 
et Spørgsmaal, om det er den foroverbøiede Stilling eller Støvet, 
som har mest Skyld i Sygdommens Udvikling. Klimaets Usladig- 
hed spiller vistnok en Rolle tillige, men det er maaskee noget 
for dristigt at gjøre opmærksom paa, at Lufttrykket i vore Egne, 
paa Grund af Terrainets høie Beliggenhed, i Gjennemsnit kun 
bærer en Qviksølvsøile paa 335,ys Pariser-Liniers Høide, medens 
det i Kjøbenhavn bærer 337,o? Linier, og deraf at slutte, at den 
tyndere Luft afgiver mindre Ilt til Lungerne og Kredsløbet. Denne 
Hypothese styrkes dog noget derved, al Indaanding af condenseret 
Luft har skaffet phlhisiske Patienter Lindring (Tabarie). Dispo
sitionen kan forresten ikke være stor blandt Befolkningen, da det 
er en sund, velbygget og kraftig Folkestamme, som ikke er infi
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ceret af andre Dyserasier, og Syphilis har aldrig været meget 
udbredt. En Modification af Syphilis, som kunde kaldes jydsk 
Syphiloid, har aldrig grasseret, og blandt de syphilitiske Patienter 
ere mange indvandrede eller tilrejsende. De Former, hvorunder 
Syphilis viser sig, ere enten primaire Chankré eller Tubercula 
inueosa ad anum. Faa Patienter behandles i deres Hjem, de 
Fleste sendes til Sygehusene i Skanderborg, Silkeborg eller Viborg. 
I 12 Aar ere de syphilitiske Patienters Antal 35, altsaa knap 3 
om Aaret, og dette Antal blandt 13,392 Mennesker forekommer 
mig al være for lille, til at man deraf skulde formene, at tertiair 
Syphilis hos Forældrene forplanter sig til Børnene som Phthisis 
eller Skrophulose.

Syphilitiske Patienter.

Aar. Mandfolk. Fruentimmer.
l

Summa.

1850 i
1851 3 3 6
1852 1 1 *>
1853 ' 3 3
1854 1 1 2
1855 n

185G 1 tr 1
1857 G 2 S
1S5S 1 3 1
1859 1 •> 1
1860 2 3 5
1861 1 2 3

Summa . . . 17 18 35

Efterat man i flere Aar intet havde mærket til Syphilis, viste 
denne Sygdom sig pludseligen i 1851 paa Grund af de fra Felten 
hjempermitterede Soldater. Desuden smittes af og til Piger al 
gjennemreisende Haandværkssvende, saa at kun Fruentimmeret 
kommer under Behandling. Den større Tilvæxt i 1857 skriver sig 
derfra, at der blev bygget saameget paa Silkeborg, og Handels
pladsen derfor var Samlingsstedet for en stor Mængde fremmede 
Haandværkssvende. For imidlertid at komme tilbage til Phthisis, 
ville vi inddele de 109 Phthisikere, som ere anførte paa Tab. V.. 
efter deres Aldersklasser.
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Tuberculosis pulmonum.

5 Aar. Silkeborg. Omegnen.
Summa.

Alder. Mandfolk. Fruentimmer. Mandfolk. Fruentimmer.

0-5 1 u 1 // 2
5-10 u 2 2 1 5

10—20 1 n 4 12
20—30 3 5 19 13 40
30—40 7 2 9 12 30
40—50 2 H 8 6 16
50—60 // U 2 2 4

Summa. . 14 9 45 41 109

Dr. Engelsted har blandt 100 Phthisikere, som han har 
obduceret, det største Antal mellem 30 og 40 Aar, medens vi 
have det største Antal mellem 20 og 30 Aar, men hans Phthisi
kere ere døde, medens Alderen af vore Patienter er noteret, me
dens de endnu levede, hvorved Mange komme ned i en lavere 
Aldersklasse, og jeg har derfor med Flid overskrevet Tabellen 
Tuberculosis pulmonuin, for dermed at betegne, at den ikke 
indeholder Folk, som er døde af Phthisis, men Patienter, som 
have consuleret Lægerne for Tuberkler i Lungerne. Af vore 
109 Patienter falde 23 paa Silkeborg og 86 paa Landsognene: 
59 ere Mandfolk og 50 Fruentimmer. De 86, som tilhøre Om
egnen, har jeg desuden forsøgt paa at inddele i dem, som boe 
paa Agerland, og dem, som boe paa Heden, for derefter at be
dømme Pauperismens Indflydelse, men dette Forsøg har været 
vanskeligt, fordi Hede og Agerland paa de fleste Steder ere lige
som sammenfiltrede. Ved Hjælp af Kortet og mit Kjendskab til 
Lokaliteterne, kan jeg dog med temmelig Sikkerhed erklære, at 
de 50 ere Hedeboere eller idetmindste fattige Folk, og at. de øvrige 
36 boe paa opdyrket Land. Bouchardat kommer i sine Under
søgelser til det Resultat, at Fattigdommens Virkninger og dens 
Indvirkning paa Lungetuberkulosens Udvikling fornemlig har sin 
Orund i kolde Boliger, Mangel paa gode, varmefrembringende 
Næringsmidler, Mangel paa tilstrækkelige Opvarmningsmidler og 
Mangel paa slette Varmeledere. Vi træffe alle disse Causalmo- 
menter forenede hos den stakkels Hedeboer. Hans Huns er byg
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get paa den aabne flede, uden Læ eller Beskyttelse mod Klimaets 
Raahed, Muren er ikke mere end en halv Steen tyk og opmuret 
med Leer, Taget er af Lyng, Gulvet et Leergulv eller den blotte 
•Jord, og i et saadant lille Rum, hvor Arnestedet tillige tjener som 
Kakkelovn, boer han ofte med Kone og 4 til 5 Born i Pjalter. 
Han kjender naturligviis ikke andet Brændemateriale end Torv, og 
naar det indtræffer med fugtige Aar, kan det være umuligt at faae 
Tørvene tørre. Blandt hans Næringsmidler mangle netop de varme- 
frembringende, saasom Kjød og Smør, undertiden har han lieller 
ikke Mælk i Huset. Det maa her tillige tages med i Betragtnin
gen , at mine meteorologiske Iagttagelser ere anstillede i Silke
borg , som ligger i Læ af Skovene, og langtfra er saaledes expo- 
neret for Stormene og Kulden som Hederne paa Høideryggen. 
Hos de mere velstaaende Bønder blive vel Næringsmidlerne bedre, 
men dog næsten altid svært fordøjelige og slet tilberedte, og der 
kan neppe være nogen Tvivl om, at mange Smaabørn blive skro- 
phuløse ved at opfødes med Kartofler, sort, grovt Rugbrød, Pande
kager, Kaffe, undertiden Mjød og ikke saa sjeldent Brændeviin, 
for at faae dem til at sove. Der er desuden en Egenskab, som 
er fælleds for alle Bønder, og som neppe er uden Aarsagsforbin- 
delse med Phthisis og Skrophulose, og det er deres Mangel paa 
Begreb om Hudens Kultur, thi paa Grund af deres Ligegyldighed 
for Reenlighed saavel med dem selv som med Børnene, er Huden 
næsten altid generel i sine Funktioner. Seh leisner’s Under
søgelse af Island har bragt det interessante Resultat, at Phthisis 
og Skrophulose ere sjeldne blandt Islænderne, fordi de hver Dag 
spise Saltvandsfisk, som indeholde Levertran; i vore Egne er netop 
det omvendte Tilfældet, thi paa Grund af Havets store Afstand 
kjendes dette Næringsmiddel næsten ikke, og Torsken, som i Sø- 
stæderne er saa let tilgjængelig for fattige Folk, maa vist ansees 
for et meget sundt Næringsmiddel, der tillige er varmefrembrin- 
gende og meget qvælslofholdigt. Det samme gjælder om Salt
vandsbade, som naturligviis ere ganske ubekjendte. Til disse Be
tragtninger knytter sig en Indberetning af Dr. Ryge, som paa 
en slaaende Maade oplyser Forholdene paa de jydske Heder. 
Den handler nemlig om en Familie, bestaaende af 9 Individer, 
der boede paa Seis Hede, og hvoraf 7 Personer døde af Tuberkler 
i Løbet af 10 Uger. I Efteraaret 1853 blev nemlig den 36aarige 
Kone tilligemed 6 Børn i en Alder fra 21/* til 14 Aar angrebne, 
den Ene hurtigt efter den Anden, af en stærk Diarrhoe, medens 
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kun Manden selv og en 13aarig Pige gik fri. Diarrhoen, som var 
ledsaget af Smerter i Maven og megen Torst, ophørte ved Jule
tid, og blev dcrpaa afløst af heftig Hoste med Nattesved, men 
uden nogen Opspytning. Uagtet Diarrhoen var ophørt, vedbleve 
dog Smerterne i Underlivet og indfandt sig i Paroxysmer, der 
stundom syntes at vise nogen Regelmæssighed; de indfandt sig 
een eller flere Gange i Døgnet, mest om Natten, og vare led
sagede af Ømhed i Underlivet, en høi Grad af Aandenød og Æng
stelse, saa at Børnene sad opreisle i Sengen og snappede efter 
Veiret; disse Anfald kunde vare i flere Timer, og indfandt sig 
hyppigere, jo længere Sygdommen var fremrykket. De vare tillige 
ledsagede af Delirium og Sved , til andre Tider af uregelmæssigt 
afvexlende Kulde og Ilede. Under hele Sygdommen plagedes Bør
nene af stærk Tørst, hvorimod Appetiten bestandigen var god. 
endog stærk, dog mindre hos de to yngste Børn, og Tungen kun 
lidet belagt, aldrig tør; Pulsen syntes at være hyppigere end na
turligt. Under Sygdommen afmagrede Børnene kjendeligt, hvilken 
Afmagring var mindst i Ansigtet, men især viste sig paa Nåles og 
Krydset; ligeledes havde de Alle mere eller mindre Hævelser i 
Benene, især henimod Døden. Expectorat fremkom kun hos Mo
deren, ikke hos Børnene. Diarrhoen indfandt sig igjen henimod 
Foraaret, men ophørte atter, og Excrementerne vare senere grø
dede og af naturlig Farve. Vandet var brunagligl, som oftest 
klart, meget stinkende. 1 Løbet af Foraaret 1854 døde efterhaan- 
den en 10 Aars Dreng, Moderen, en 14- og en llaarig Datter, 
en 8aarig Dreng og endnu to mindre Børn under alle de sæd
vanlige Tegn paa Lungetuberkulose i dens forskjellige Stadier og 
under de forfærdeligste Lidelser. Sygdommen udviklede sig for- 
trinsviis i den ene Lunge, den anden syntes først at blive an
greben i en kjendelig Grad henimod Døden. Den afdøde 1 laarige 
Pige blev det tilladt at obducere. I Underlivet fandtes samtlige 
Indvolde fuldstændig sunde, vistnok imod Forventning, fordi der 
stedse var følt Smerter i Underlivet; derimod vare Lungerne i en 
filstand, som næsten kunde kaldes exempelløs; Brystkassen var 
nemlig paa begge Sider opfyldt af en seropurulent Vædske, og 
Lungerne, hvis Substants var ukjendelig, overfyldte med Tuberkler 
af forskjellig Størrelse, dog ikke større end en Ert, og desuden 
saa aldeles comprimerede, at man ikke kan lænke sig det i høiere 
Grad, da de ikke vare tykkere end en lille Finger og adhærerede 
med deres bageste Flade i 3 Fingres Bredde til angulus costa- 
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rum; Pie ura var overall fortykket, Hjertet med Tilbehør sundt, 
Hjernen blev ikke undersøgt. Efterat have paaviist, at der baade 
fra Mandens og Konens Familie var en hereditair Disposition til
stede, giver Dr. Ryge følgende Oplysninger om de occasionelle 
Aarsager. I Mai 1853 solgte Manden sit Huns, og i den første 
Tid derefter boede hele Familien i et saakaldet Lynghuus eller et 
Rum, som forneden har den blotte Jord, foroven og til Siderne 
et Lyngdække. Et saadanl Huns er den største Deel af Aaret 
endog for koldt for Kreaturer, og Beboerne maatle derfor efter 
nogen Tid, fordi det blev dem for koldt, fraflytte dette elendige 
Opholdsted. Her er vel lagt den første Spire til Sygdommen, 
især ved Forkølelse om Natten. For al kunne ligge varmere, 
gravede de dem nemlig ind i en Jordbanke, og de fik saaledes 
en ny Bopæl, der foroven havde et Lyngdække, til Siderne den 
raa Jord, og i et saadanl fugtigt Bum boede 9 Mennesker Nat og 
Dag i 3 til 4 Uger, medens Konen var frugtsommelig og senere 
hen paa Efteraaret fødte en dødfødt Dreng. De forlode nu denne 
Bolig, kun for at Hytte ind i et imidlertid opfort, raat og ikke 
gjennemlørt Bindingsværkshuus af sædvanlig, dog i dette Tilfælde 
ulastelig Bygningsmaade, men om Efteraaret dre\ Vandet ned af 
Væggene, og Gulvet, der var lagt paa en snur og ahlholdig Jord
bund. blev opiraadl af Fugtighed. Naar man nu hertil foier den 
Kjendsgjerning, al Familien i del Hele taget førte en ussel Leve- 
maade, og hele Eftersommeren for det meste levede af umodne 
KartoHer. Tyttebær og Blaabær, og at de i Efteraaret og Vinteren 
led foleligt af Kulde og mangelfuld Reenlighed. saa bliver det sør
gelige Udfald af deres Sygdom mindre paafaldende. Jeg kan endnu 
lilføie. at jeg ogsaa har behandlet Syge paa Seis Hede, og en
gang har seet en Patient med Pneumonie i et. Værelse, hvis ene 
Væg dannedes af el lodret Snit i en Lyngbakke. Maaskce vil del 
heller ikke være uden Interesse her at bringe i Erindring, at 
C oste har kunsligen fremkaldt Tuberkler hos Hunde og andre 
Dyr. ved al lade dem opholde sig i lang Tid i fugtige, kolde og 
slet oplyste Aflukker.

Engelske og franske Læger tale om en Antagonisme mellem 
Phthisis og Koldfeber, men denne, synes ikke at bekræfte sig i 
vore Egne. Paa Tab. V. forekomme ligesaa mange Phthisikere i 
Koldfeberaarene 1859. 60 og 61, som i 1857 og 58, da ingen 
Koldfeber herskede. De nyligen omtalte 7 Phthisikere ere døde i 
Foraaret 1854. da Koldfeber hærjede Egnen, og i Foraaret 1860
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ere 4 Phthisikere døde i Silkeborg, skjondl Byen uden Overdrivelse 
gjerne kunde kaldes et Koldfeberfocus. Endskjøndt man ved saa- 
danne Bestemmelser vistnok maa søge at isolere det tilfældige fra 
del generelle, saa synes dog den Erfaring at være temmelig sik
ker, at Phthisikere befinde sig ikke bedre i Jyllands Midte, naar 
Koldfeberen grasserer omkring dem, end i det modsatte Tilfælde. 
.Maaskee er ogsaa Phthisis mere antagonistisk med den endemiske 
Sumpfeber end med den epidemiske Koldfeber. En Antagonisme 
mellem Phlhisis og andre Nervesygdomme er vist heller ikke til
stede, thi jeg anseer del for en Tilfældighed, at de fleste Nerve
sygdomme og de færreste Phthisikere IrælTe sammen i Aarene 
1858 og 60 (Tab. V.). Bo udin taler ligeledes om en Antago
nisme mellem Koldfeber og Typhus: »les localitcs, dans lesquelles 
la liévre typhoide et la phthisie pulmonairc sont fortement des- 
sinées, se font remarquer par la rarelé el le peu de gravité des 
liévres in termitten tes contraclées sur place,« og denne synes sna
rere at kunne eftervises, thi naar man opstiller Koldfeber og 
Typhus ved Siden af hinanden, og marquerer de Aar, i hvilke de 
have hersket epidemisk, saa synes disse lo Epidemier, forunder
ligt nok, ligesom at flygte for hinanden.

Aar. Typhus. Koldfeber. Aar. Typhus. Koldfebcr.

1845 Epidemie. // 1854 Epidemie.
1846 Epidemie. » 1855 Epidemie. Epidemie.
1847 H Epidemie. 1856 ■■ Epidemie.
184S Epidemie. •/ 1857 Epidemie. H

JS49 // // 1858 Epidemie.
1850 Epidemie. 1859 // Epidemie.
1851 n Epidemie. 1860 Epidemie.
1852 Epidemie. 1861 II Epidemie.
1853 Epidemie. 1862 Epidemie.

Del eneste Aar, hvori begge Epidemier træffe sammen, er 
1855, men hertil maa bemærkes, hvad tidligere er omtalt, at 
Typhus ophørte i Mai, medens Koldfeber culminerede i Juni. 
Typhus og Koldfeber grassere aldrig paa samme 'l id, og Læseren 
vil maaskee erindre, at vi tidligere ere komne til del Resultat, at 
Koldfeberen griber stærkere om sig, naar NO er den fremher
skende Vind. Det er ikke umuligt, al den kolde Nordostvind. 
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naar den piber hen over Højsletten, og forkoler Nervesystemet, 
da tillige jager Typbuscontagiel bort.

Hjertesygdomme, Hypertrophier, Dilatationer og nervøse 
Palpitationer, ere temmelig hyppige, 21 om Aaret eller 1,5 hlandt 
1000 Mennesker, og staae rimeligviis i Forbindelse med den rheu- 
matiske Diathese, som er saa almindelig paa Egnen. For megen 
Katfedrikken, spirituøse Drikke i Forening med Fraadseri og legem
lig Anstrengelse kan vist ogsaa bidrage en Deel dertil. Delirium 
trem en s er mod Forventning sjeldcn , 3 om Aaret, da Drikfæl
digheden blandt Bønderne er ligesaa stor som paa andre Steder. 
Navnligen er den paafaldende større i Landsbyer, hvor der findes 
Kromænd eller Høkere, end i andre Byer. S korbut er næsten 
uden Exempel, og jeg har kun seet to udtalte Tilfælde, det ene 
paa Landet’, hvor Familien var flyttet ind i et nybygget fugtigt 
Huns, og det andet hos en Dranker. Li thi asi s er meget sjel- 
den, 1 Tilfælde af Gruus om Aaret, og da enten som Dyshæmia 
opulentium eller potatorum. Tænia so Hum har jeg behandlet 
5 Gange i 5 Aar. S c abi es er ikke sjelden blandt Bønder og 
I Håndværkssvende, 17 om Aaret, men denne Sygdom griber dog 
vanskeligen vidt omkring sig, fordi Patienten i Regelen søger Lægen 
for den. I 1860. 61 og 62 ere 63 Patienter behandlede paa Syge
huset i Silkeborg for Fnat. Desuden ere, som tidligere bemærket, 
uldne Skjorter og Lagener gaaede af Brug. Blandt andre Hud
sygdomme ere Impetigo, Eczema impetiginoides og Psoriasis de 
hyppigste, og den sidste meget haardnakket. Jeg har seet et en
kelt Tilfælde af Ichthyosis. Herpes zoster har jeg seet 8 Gange 
i 5 Aar. Af O pli Ih al mier komme i Gjennemsnit 37 om Aaret 
under Behandling, for det meste Conjunctivitis og Keratitis. De 
alvorligere Lidelser af Øiet ere deels af skrophuløs, og deels, 
men sjeldnere, af rheumatisk Oprindelse. Aaret 1861 udmærkede 
sig fremfor de foregaaende Aar ved en paafaldende Mængde Oph- 
thalmier, nemlig 51 , forstørstedelen catarrhalske. Af disse fore
faldt 2 i Januar, 2 i Februar, 7 i Marts, 2 i April, 7 i Mai, 3 i 
Juni, 7 i Juli, 5 i August, 4 i September, 3 i October, 7 i No
vember og 2 i December, tilsammen 51. Aaret havde 167 Dage 
med Nedslag, ellcr 20 over Middeltallet, og deraf indtraf 9 i Jan.,. 
9 i Februar, 22 i Alarts, 10 i April, 15 i Mai, 13 i Juni. 21 i 
JCili, 16 i August, 14 i September, 3 i October, 22 i November, 
13 i December, tilsammen 167. Denne Sammenstilling passer 
ganske godt sammen. Af Men in gi tides have 6 været under 
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Behandling i 5 Aar, nemlig 4 i Silkeborg og 2 paa Landet, som 
alle endte med Døden. Ingen af Patienterne vare Bønderbørn.

Af Epizootier ere kun to bemærkede paa Egnen, nemlig 
Hundegalskab og Slivsyge blandt koerne. I 1855 har der viist sig 
Hundegalskab i Skanderborg Amt, men der er ikke bemærket no- 
getsomhelst Tilfælde af Hydrophobie blandt Mennesker. Snive 
blandt Hestene har aldrig grasseret, i det mindste ikke epizootisk. 
og denne Sygdoms Transplantation paa Mennesker er i vore Egne 
uden Excmpel. Paa Jlerregaarden Mattrup har vel grasseret en 
ondartet Lungesyge blandt Koerne i 1859 og 60, men denne Gaard 
ligger Sonden for Grændserne af vort Territorium. Derimod har 
der i den nordlige Deel af Hids Herred i Foraaret viist sig den 
saakaldte Stiv- eller Beenbrudssyge blandt Koerne, som deels be
stod i en rheumatisk Lidelse af Musklerne, og deels i en cachek- 
tisk Tilstand, der charaklerisercde sig ved en hoi Grad af Af
magring og en opløst Tilstand af Benene og deres Marv , saa al 
Knoklerne brækkedes ved den ringeste Foranledning, da de ikke 
indeholdt, en tilstrækkelig Mængde af phosphorsuur Kalk (Prosch). 
Sygdommen var forresten ikke af nogen smitsom Natur eller frem
kaldt ved nogen særegen giftig Plante, saa al det som Følge deraf 
ikke kunde være forbundet med nogen Skade for Sundheden al 
benytte Kjødcl af det slagtede Dyr. naar kun Afmagringen ikke 
var skreden altfor vidt frem (Bag g c). Sygdommen, som rime- 
ligviis skrev sig fra en mangelfuld Staldfodring, har heller ikke 
havt nogen skadelig Indflydelse paa Kjode't eller paa Mælken.

Af Sygdomme, som have deres Oprindelse fra giftige Dyr 
og Planter, ere lo forefaldne', nemlig Ergotisme og Biddel af 
Vipera berus. Hugormens Bid er nemlig 5 Gange forekommet i 
Lægernes Praxis/og hændes i Regelen Børn, som ved Udkanterne 
af Skovene indsamle Bær af Vaccininin vitis Idæa, \. Myrlillus og 
V. uliginosum. Saaret seer ud som et Naalestik og er undertiden 
ledsaget af lidi Rødme og nogen Hævelse. Da Biddet som oftest 
træffer Fingrene, kunne Kjer l lerne i A.xillen tillige svulne. De 
eonseentive Symptomer ere Angst, Bleghed. Sved. Cardialgie. 
Brækninger, Svimmel og Tilbøjelighed til Besvimelser, men ingen 
((ramper. Disse Tilfælde forsvinde igjen efter nogle nerveop
livende Midler, og maaskec ere liere af dem blot en Følge af 
Skrækken. Enkelte Tilfælde af Cardialgie, Brækninger, Svimmel, 
blussende Ansigt og et Exanthein paa kroppen, som ligner Urti- 
caria. ere vel forekomne i Silkeborg og Rye Mølle, efter Nydel
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sen af Muslinger (Mytihis edulis), men disse Symptomer ere hur
tigt forsvundne igjen uden videre Følger, og kunne kun tilskrives 
en Idiosyncrasie hos enkelte Personer, da .Andre, som have nydt 
af de samme Muslinger, intel have feilet. Dr. Ryge indberetter, 
at i Foraaret 1853 forekom 10 Tilfælde af Ergolisme i 3 forskjel- 
ligc Sogne, deriblandt 3 Koner. Besten Børn; den yttrede sig ved 
meget heftige Smerter og Kramper, og varede temmelig længe, 
nemlig 3 til 4 Uger. Oprindelsen maatle udentvivl tilskrives se- 
cale cornulum, hvormed Bugen mange Steder var overfyldt; til
med tilstode de Paagjældende selv, at den af dem benyttede Rug 
havde indeholdt ualmindelig megen Meeldrøie; el Sted havde man 
endog samlet den fra, for al bruge den, blandet med slet Malt, 
til Ølbrygning. Atropa belladonna voxer ikke i vore Egne.

B 1 e g s o t og C a r d i a 1 g i e maae ansees for omtrent lige 
hyppige Sygdomme. Efter Tab. V. forekommer der vel 24 Til
fælde at Cardialgie om Aaret, som er 0,i* pCt. af Folkemængden, 
og kun 12 Tilfælde af Blegsol, som er 0,ot» pCt. af Folkemæng
den, men da 12 Chloroser om Aaret ere 0,i« pCt. af Qvinde- 
kjonnct, maae disse Sygdomme ansecs for lige hyppige. Af vore 
59 Chloroser erc 44 Bønderpiger, og 15 Piger i Silkeborg. Mærk
værdigt nok, er Chlorosis ikke hyppig blandt Fabrikpigerne, end- 
skjondl de føre el temmelig stillesiddende Liv, men de arbeide i 
store og godt ventilerede Sale, og deres Løn er tilstrækkelig til al 
skaffe dem en sund og kraftig Føde. Blandt Bønderpigerne fore
kommer Sygdommen derimod ofte, endskjøndt man skulde troe, 
at de havde sværere legemligt Arbeide og mere Bevægelse. Jeg 
tro er imidlertid ikke, at de have mere Bevægelse paa Landet end 
i Kjøbstaden, thi med Undtagelse af noget Markarbejde, som de 
decltage i om Sommeren, komme Bønderpigerne ikke meget uden
for den Gaard, hvori de opholde sig. De lange Vinteraftener til
bringes med huusligt Arbeide, stillesiddende og kjedsommeligl; 
store Spølkummer slet Kaffe nydes saa jevnligen hele Dagen 
igjennem, Kosten er middelmaadig, og desuden er der paa He
derne en særegen Industrie, som giver Anledning til megen Stille
sidden , nemlig Uld binde riet, der bestaaer i Strikning af alle 
Slags uldne Varer, især Strømper og Vanter, saavelsom Nattrøier, 
Beenklædcr, Huer o. a. desl. Uldbinderict drives forresten lige
saa meget af Mandfolk som af Fruentimmer, der begge ere lige 
ivrige og lige færdige i at bruge de saakaldte Bindepinde , og jo 
længere man kommer ud paa Heden, især til de eensomt belig
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gende Gaarde, deslo flittigere drives Strikningen af disse uldne 
Klædningsstykker, en Industrie, som kan bringe Hedens tarvelige 
Beboere ganske god Fordeel, da Vårene ere søgte, og Ulden af 
del lille Hedefaar kan være meget liin. Medens Bondepigen alt
saa sidder stille, drikker Kalle, strikker og kjeder sig, faaer Kjob- 
stadpigen sund Kost, spadserer i sin Fritid med sin Kjæreste, og 
dandser undertiden den halve Nat paa de offentlige Dandseboder. 
Uldbinderiet horer fornemligen hjemme i den vestlige Deel af vort 
Territorium, Vrads, Funder og Kragelund Sogne, men paa den 
modsatte Side eller i den østlige Deel er der en anden Nærings- 
vei, som jeg oftere har havt min Opmærksomhed henvendt paa. 
og del er Pottemageriet. I Linaa Sogn er der 8 Potte- 
magere, og deres Industrie bestaaer i Forfærdigelsen af de almin
delige røde og blyglasserede Leerkar, som gjøres i næsten alle 
Former og Størrelser, og have stor Udbredelse over hele Egnen. 
Jeg har i lang Tid været mistænkelig mod disse Kar, som noppe 
ere saa uskyldige som de sorte Jydepotter, thi naar Glassurens 
Tilberedning og Smeltning ikke er, som den bor være, da er Bru
gen af dem til Fødemidlernes Kogning og Opbevaring vistnok ikke 
uden Fare for Sundheden. Bly er nemlig den væsentligste Be- 
standdecl af deres Glassur, og hvis denne ikke er rigtigt sammensat 
og vel smeltet, eller har man, for al gjøre den mere letsmeltelig, 
sparet paa dens anden Bestanddeel, Kiseljorden, da vil Blyet, ved 
Brugen af Karrene, kunne udtrækkes og opløses, især af saa
danne Fødemidler, som indeholde Syrer eller meget Fedt, og til
deels af alle Slags andre Fødemidler, som faae Lov lil at henstaae 
i Karrene i længere Tid. Som Kjendetegn paa, at et saadantKar 
er godt glasserel, anføres som oftest, al Glassuren er fri for den 
Mængde af Pudser og Bevner, som man saa hyppigt iagttager, 
dog mest paa brugte Kar, thi Fødemidlerne, hvortil Karrene bru
ges, ville snart trænge ind i disse Ridser, og derved opløse Blyet, 
hvor god end Glassurens Sammensætning ellers kan være, og 
dertil kommer, at en fuldkommen Reenlighed med saadanne Kar 
aldrig vil kunne opnaacs. Fremdeles maa del i saa Henseende 
komme i Betragtning, at Glassuren er saa tynd som muligt, thi 
jo tykkere et saadant Overtræk er, desto lettere vil det modtage 
Revner, naar Karrene i Huusholdningen gjentagne Gange ophedes 
og afkøles. Jo færre Ridser og Revner et brugt Leerkar har, 
desto bedre maa altsaa Glassuren være. Jeg har flere Gange 
prøvet at hensætte en Blanding af Eddike og Vand i længere Tid 
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i saadanne sprukne Potter og koge andre Vædsker deri, og hver 
Gang faaet det Resultat, at Vædsken kommer (il at indeholde en 
meget lille Qvantilet Bly. Naar jeg nemlig til en saadan Vædske 
sætter Svovlbrintevand, danner der sig en sortebrun Sky, som ved 
at henstaae i længere Tid bliver til et Bundfald af samme Farve; 
tilsættes en Opløsning af chromsuurt Kali eller af Jodkalium, dan
ner der sig en guulaglig Decoloralion i Vædsken, men Prøver 
med Svovlsyre, Saltsyre, Chlormelaller, Kali og Natron give intet 
Resultat, selv naar Vædsken er aldeles klar og omhyggeligen fil
treret. Indholdet af Bly, som disse Kar kunne fremkalde i Næ
ringsmidlerne, maa derfor være overordentlig lille, og der er stor 
Sandsynlighed for, al den Dosis af Bly. som saaledes bibringes, 
ogsaa cr for lille til al kunne sæltes i Aarsagsforbindelse med 
gastriske Sygdomme. Jeg har ovenfor omtalt de chroniske For
stoppelser, som ere saa hyppige blandt Bønderne, og har tidligere 
(roet, at disse blyglasserede Leerkar, hvis Brug er saa almindelig, 
kunde have nogen Skyld deri, men jeg har alter forladt denne 
Idee, fordi jeg har seet habituel Forstoppelse blandt mange Pa
tienter, hvor det var umuligt at tilskrive den Bly i Fødemidlerne, 
og fordi der aldrig, hverken blandt Pottemagerne selv eller andre 
Steder paa Egnen, har viist sig noget udtalt Tilfælde af Blyfor- 
giftning. Naar disse Kar altsaa ere gamle, sprukne og slet for- 
arbeidede, er deres Anvendelse neppe aldeles uskyldig, men det 
kan ikke sættes som Regel, al de ere Skyld i den træge Stolgang, 
som er saa almindeligen udbredt blandt vore Bønder. Finder en 
chronisk Forgiftning af Tarmkanalen Sled, da er det, som tidligere 
antydet med Jern, og ikke med Bly; og del maa ikke lades ude 
af Betragtningen, at Drikkevandet, saa al sige, gjennemsiver alle 
Næringsmidlerne, medens de glasserede Leerkar i Regelen ere 
godt forarbeidede, og kun bruges af og til. En tredie Industri
green, som gjerne kan kaldes ejendommelig og charakteristisk for 
Jyllands Midte, og som de vidtløftige Skove have ført med sig, 
er Træskofabrikationen. Af Statistiken vil det fremgaae, 
at Træskomagernes Antal i vore 17 Sogne er 319, hvoraf 133 i 
Them, 60 i Rye, 59 i Linaa og 31 i Sønder-Vissing Sogn, ialt 
283, saa at disse 4 skovrige Sogne maa ansees for Træskofabri
kationens egentlige Hjem. Denne betydelige og blandt Befolknin
gen saa vidt udbredte Industrie, hvoraf den aarlige Indtægt alene 
i Rye Sogn undertiden skal kunne stige til 20,000 Rdl., har vist
nok i høi Grad bidraget til at fjerne Pauperismen fra sine Ene
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mærker, men har paa den anden Side havi en hemmende Ind
flydelse paa Agerdyrkningens Fremme, da den har lagi Beslag 
paa saa mange unge og friske Kræfter, og mangen Huusmand 
har ladet sit sandede og magre Jordlod ligge, for at kaste sig paa 
det mere taknemmelige og indbringende Træskohaandværk. Træ
skoene betales for Tiden efter deres Elegance og Udstyring med 
2 Mk. 8 Sk. til 5 Mk. 8 Sk. Parret, og det er en forbausende 
Kjendsgjerning, al den øvede Træskomager kan levere 7 til 10 
Par om Dagen. Endskjøndt man fra disse ikke ubetydelige Ind
tægter maa trække, hvad Materialet koster, som kjøbes ved Forst
væsenets Skovauktioner, saa ere Træskomagerne dog ret velha
vende Folk, og dette har atter fremkaldt en for disse Egne eicn- 
dommelig Skik, nemlig de hyppige, undertiden regelmæssige 
Sammenkomster, som fore Navn af Legestuer. Disse Legestuer, 
som Schythe sammenligner med Kjøbstadlivets Assembleer, have 
i forrige Tider været meget hyppige, og bestaae i, al Træskokar
lene med deres Kjærester forsamle sig til bestemte Tider i leiede, 
private Lokaler, hvor Værten for en vis Betaling forsyner Gjæsterne 
med Lys, Musik, Spise- og Drikkevarer. Da saadanne Lystigheder 
ofte varede til den lyse Morgen, ja endog hele den følgende Dag, 
medens Festligheden saa jevnligen blev krydret med Drik, Spil, 
Slagsmaal og Samleie, saa have de ikke alene havt en skadelig 
Indflydelse paa Sædeligheden, men truede tillige med at ruinere 
Deeltagernes oekonomiske Forfatning, og Sogneforstanderskaberne 
have derfor i vore Dage søgt al raade Bod paa delte Uvæsen, ved 
at indskrænke Legestuernes Antal, og ved at bevirke, at de ikke 
kunne afholdes uden bestemt Tilladelse og under Sogne forstan
derens Opsyn. Træskofabrikalioneu har altsaa hverken nogen 
gavnlig Indflydelse paa Agerdyrkningen eller paa Moraliteten, og 
da jeg troer at have lagt Mærke til en tredie Mislighed ved denne' 
Industrigreen, saa har jeg studeret Haandværket nøiere hos Tra*- 
skomageren selv.

Det Træ, som Træskoene skæres ud af, er store afsaugedc 
Træstammer af Bøgetræer, eller som de kaldes Kjevler, og Træ
skomanden bestemmer med største Sikkerhed, uden Passer eller 
Lineal, hvor mange Træsko han kan faa ud af en Kjevle; dertil 
benytter han blot Haanden, idel han sætter saa langt som han 
kan spænde som Eenhed, og to Spand af Længden og eet af Om
fanget udgjør da Maalet paa en Træsko. Naar delte er afgjort, 
saa oversauges Kjevlen først paa tværs i Blokke af to Træskos 
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Længde, eller omtrent en Alen, og derpaa udkløves disse Blokke 
med en almindelig Øxe i Stykker af en Træskos almindelige Før
lighed. De derved erholdte langagtige Stykker Træ tildannes nu 
raat med den samme Øxe til et Par vordende Sko, der vende 
Spidserne mod hinanden, og skilles derpaa ad i Midten. Hvert 
Stykke tilhugges nu noiagtigt for sig med den saakaldte Blokøxe, 
som er skævskaftet, og med denne udhugges tillige de to For
dybninger under Fodballen, som kaldes Beder. Dette Arbeide. 
hvorved Træskoen faaer sin egentlige Form, kalder Træskomanden 
at blokke. Fire saaledes tilhuggede Stykker Træ eller Blokke 
sættes derpaa ved Hjælp af Kiler fast ved Siden af hverandre i 
den saakaldte Huulstol, med Hæl-Enden opad og Taa-Enden ned
ad, fordi det i denne Stilling er beqvemmere at fuldfore Udborin
gen. Huulstolen er ikke andet end en kort Bjelke paa lire Been, 
som paa den ene Side har en langstrakt Fordybning, hvori Blok
kene kiles fast. Der bores nu to Huller med det saakaldte For
hor-Navr, der seer ud som et stort Vridtbor, lodret paa Skoens 
Længdeaxe, det ene lige ved IJæl-Enden, det andet et Par Tom
mer derfra, og det Stykke Træ, som bliver tilbage mellem disse 
to Huller, kan nu uden Vanskelighed hugges bort eller spaltes 
ud, saa at Skoens Aabning paa denne Maade tildannes raat. Det 
samme skeer med alle 4 Blokke, som ere befæstede i Huulstolen. 
Herved er der tillige vundet Plads til at kunne udbore Skoens 
indre Huulhed nedad mod Taa-Enden, parallelt med Længdeaxen. 
og denne Udboring foretages nn med almindelige Navre af for- 
skjellige Dimensioner, hvoraf Træskomanden har en heel Række 
hængende, først nemlig med et mindre, og derpaa med el større 
og større. For at frembringe en Huulhed, som passer efter Fo
dens Bygning, sættes Navrene under Udboringen i en svingende 

'Bevægelse, hvis Beskaffenhed ikke kan beskrives, men beroer paa 
et Instinkt, og er del, hvori Kunsten egentlig bestaaer, da alt det 
Øvrige er et mere mechanisk Arbeide. Træskoene tages nn bort 
fra Huulstolen og klemmes fast, een af Gangen, i den saakaldte 
Tælgestol eller Skærebænk, et Apparat, som Bødkeren ogsaa bru
ger, hvori de glattes, pudses og tildannes med Baandknive, som 
ere skærende Redskaber af en halv Alens Længde og et Skaft 
paa hver Ende, der danner en ret Vinkel med Eggen, saa at Ar
bejderen skærer ved at trække Baandkniven til sig med begge 
Hænder. Forunderligt nok er det et Faktum, al Folk, som bære 
Træsko, aldrig lide af Liglorne, endskjøndt man skulde troe, al
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delte Fodtøi af Træ maatte trykke haardere end Støvler. Træko- 
manden synes altsaa at være den bedste Skomager.

Naar Træskomageren anstrenger sig, kan lian gjøre 10 Par 
Træsko paa een Dag, men dette kan han ikke udholde i flere 
Dage i Rad. For de Øvede er Middeltallet 7 Par om Dagen. I 
7 Par eller 14 Træsko skal der altsaa bores 2 Huller i hver Sko, 
ialt 28 Huller med Forhor-Navret, foruden de mangfoldige og be
sværlige Boringer med de andre Navre, for at frembringe den 
egentlige Huulhed, hvori Foden passer. Hver Gang, al Navrel, 
som har en Længde af 3 Ovarteer til en Alen, skal bores ind i 
Træet, sættes det imod Cardia. men da det hertil er for spidst 
bagtil, anlægges der en Brik af Træ imod Hjertekulen, hvori der 
er et blindt Hul eller en Fordybning. hvori Navret under Borin 
gen løber. Denne Brik holdes fast derved, at Brystet trykkes 
ned imod Navret, og denne Anstrengelse, som saa jevnligen gjen- 
tages hele Dagen igjennem. i Forening med Træskomagerens 
ideligeu foroverbøiede Stilling, gjør dette Arbeide lioist besværligt 
for Folk, som ikke have et stærkt Bryst. Dertil kommer, at Træ
skomanden i Regelen arbe.ider udenfor Huset under aaben Him
mel og uden Frakke, eller hvad der maaskee er værre i et aabent 
Skuur, hvorigjennem Vinden piber, og at han derved ve.xelviis ud
sætter sig for stærk Sved ved de anstrengende Boringer, og for 
hurtig Afkøling ved den lettere og mindre besværlige Skæren paa 
Tælgebænken. Dette bevirker, at Træskofabrikationen langtfra 
kan ansees for en saa sund Beskjæftigelse. som Markarbeide. 
Efter min private Protokol har jeg i de sidste 5 Aar behandlet 49 
voxne Mandfolk for Cardialgie, og af disse have 17, eller omtrent 
en Trediedeel, været Træskokarle, et Forhold, som maa ansees 
for temmelig stort, da Træskomændenes hele Antal er 319. Efter 
Træskomændenes eget Udsagn ere disse Tilfælde, som i de lettere 
Grader vel ere Intercostalneuralgier med Udstraaling til Cardia, 
hyppigere iblandt dem end Lægen veed, fordi Grunden til deres 
Ildebefindende er saa palpabel, at Patienten selv kan indsee, hvor
ved hans Smerter og Trykken i Hjertekulen ere fremkaldte. Han 
ophører derfor med sit Arbeide i nogen Tid, og Tilfældene for
svinde da ofte igjen af sig selv. En saadan Cardialgie er vel som 
oftest forbunden med nervøs Hjertebanken, men den kan existere 
uden Palpitationer, uden objective Symptomer i Lungerne og ude" 
Symptomer, som kunne henføres til Maven, Tarmkanalen Leve
ren eller Nyrerne, og blot som en Oppression i Cardia. næd



Smerter, som irradiere til Siderne af Brystkassen, eller efter Pa
tientens Sigende med en Følelse, som om der laae en stor Steen 
indenfor Integumenternc. Undertiden knytter sig hertil nogen 
Hævelse i Cardialregionen, undertiden er ved Palpationen intet at 
bemærke, undtagen ømhed ved Tryk. Percussionen er forskjellig, 
snart mattere, snart klar, rimeligviis eftersom Maven er fyldt eller 
ikke. Hævelsen i Cardialregionen er udentvivl det samme, som 
Fenger (Hospitals-Meddelelser, anden Række) kalder Epigastriets 
Fremhvælving, og Følelsen af en Steen i Brystet staaer sandsynlig- 
viis i Forbindelse med en sammentrukken eller spasmodisk Tilstand af 
del øverste Parti af Musculus rectus abdominis. Fenger taler lige
ledes om en Pulsation af Aorta, men denne er vanskelig at skjelne 
fra Hjerteslaget, især naar der er nervøse Palpitationer. Jeg troer 
dog i et Par Tilfælde at have følt den , men jeg tør ikke urgere 
paa dette Symptom, thi jeg har ikke kunnet afgjøre, om Pulsatio
nen var sygelig eller naturlig. Et Symptom paa latente Tuberkler 
kan vor Cardialgie ikke være, thi det er umuligt, at en Phthisiker 
længe kan udholde al være Træskomager, og Professionen vil i 
saa Fald snart forbyde sig selv, (’hronisk Alkoholisme kan vist 
heller ikke ligge til Grund. thi den vilde da tillige optræde med 
dyspeptiske Symptomer. Jeg anseer derfor denne Cardialgie for 
at være idiopathisk eller maaskee undertiden at støtte sig til en 
rheumatisk Diathese. Hyr ti siger i sin topographiske Anatomie. 
at Cardialgie kan fremkomme ved Brugen af Snørliv, altsaa ved 
Tryk. og Fenger siger (p. a. St. P. 278j, at del er utvivlsomt, 
at méchaniske Paavirkninger efe istand til at fremkalde denne 
Lidelse: det er derfor interessant, at han senere tilføjer (P. 295), 
at Cardialgien hos mange Mennesker ofte opstaaer efter en be
tydeligere Anstrengelse, fornemlig af Annmusklerne, thi det er 
netop et Tryk paa Cardia i Forening med Overanstrengelse af Ar
menes Muskler, hvoraf mange have deres Insertion paa Bryst
kassen, som hos Træskomageren fremkalder Cardialgien.

Forresten maa man ikke troe, al Træskomændene i Modsæt
ning til den agerdyrkende Befolkning ere Folk, som boe i Sko
vene, thi i Skovene boer der ingen Mennesker, med Undtagelse 
af Forstbetjente og nogle Fiskere ved de store Søer, og mange 
af Træskomagerne drive Agerbrug tillige. Den Deel af Them 
Sogn, som kaldes Salten Skov, er Agerland, som har beholdt 
Navnet, fordi der tidligere, har staaet en Sko\. En Inddeling af 
Befolkningen i dem, som boe paa Agerland og dem . som boe



paa Heden, lader sig heller ikke gjennemføre, fordi Forholdene 
dertil ere for forviklede, og Grændserne ikke skarpe nok, saa at en 
saadan Inddeling kun bliver en Adskillelse mellem de mere Vel
havende og de Fattige. Ved den nordvestlige Udkant af vort Ter
ritorium boer der imidlertid et Folkefærd, som i det mindste i 
forrige Tider have været lemmelig isolerede, og det er de lyd ske 
Kolonister, som for 100 Aar siden ere indkaldte i handel, for 
at opdyrke Hederne. Disse Hedeboere have med Hensyn til deres 
physiske Legemsbeskaffenhed megen Lighed med Vesterjyderne, 
kun ere de for del meste meget mindre og spinklere end disse, 
og da de, saa at sige, nu ere næsten ganske acclimatiserede, saa 
ligne de mest vore Joter, med hvem de sandsynligvis fra den 
tjerne Oldtid have Oprindelse tilfælleds. De ere et godmodigt og 
fredeligt Folkefærd, og efter Sigende langt sædeligere end deres 
først ankomne Forlædre. Deres Klædedragt ligner de omkring
boende Danskes. Som disse udmærke de sig ved den særegne 
iluusflid, Strømpebind, og fra deres tydske Fædreland have de 
ikke beholdt andel tilbage end nogle Levninger af Sproget, som 
de hist og her endnu skulle tale indbyrdes, skjøndt meget blandet 
med danske og jydske Ord. De forslaae fuldkomment Dansk, især 
deres Naboers jydske Dialekt, men de tale dog endnu Dansk med 
nogen lydsk Accent. Deres Hovedforljenester ere Kartoffelavlens 
Fremme og Brugen af Stude som Trækdyr til Markarbejde, som 
de siges al have indført. Kartofler trives godt paa disse golde 
Egne, og da de udgjør deres vigtigste Næringsmiddel, nyde de. 
dem i stor Mængde og bruge Tytlebærsaft som Sauce dertil. Al 
disse Bær indsamler nemlig hver Familie 2 til 3 Skjeppen, som 
de conservete til langt ud paa Vinteren. Forresten vedrører en 
nærmere Betragtning af delle Folkefærd ikke vor Opgave, fordi det 
store Fleertal af dem boer udenfor de Enemærker, hvorpaa vi her 
have bevæget os.

De saakaldte N a t m æ n d s f o 1 k, som S t. SI. Blicher taler 
saa meget om. mærkes her ikke det mindste til.
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