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I Birkedommer K 1) recks els udmærkede Bog „Silkeborg
1860—1880"omhandles paa halvanden Side Tiden 1807—1860,
hvilke Aarstal er benyttet som Kapiteloverskrift. Efter Planen for
sit Arbejde har Drechsel ikke skullet beskæftige sig særlig med
dette Tidsrum, og det har tydeligt nok ikke interesseret ham. syn
derligt. Henimod Afsnittets Slutning afsiger han sin kategoriske
Dom: „Ved denne Tidsperiode er det allsaa ikke Umagen værdi
at opholde sig. ”
Heri kan Nutiden ikke give Drechsel Ret.
Vel var den omtalte Periode lokalt betragtet ikke rig paa
opsigtsvækkende Begivenheder eller skelsættende Tildragelser, fat
tig og tarvelig som den var, men trods all arbejdede der opbyg
gende Kræfler i del skjulle, trods all var der, om end i langsom
meligt Tempo. Fremdrift og Fremskridt al spore. Del vil være
den følgende Fremstilling forbeholdt al soge at paavise delte og
at lofte Sioret lidt for de Personligheder, Forhold og Tilstande,
som forefandles paa Silkeborg i det halve Aarhundrede, der gik
umiddelbart forud for Handelspladsens Grundlæggelse, saml til
Slut i korte Træk al faslslaa, al Byens Opkomst i Virkeligheden
var en ganske naturlig Følge af hele Tidsudviklingen, et modent
Produkt af flere samvirkende Faktorer.

For den Beredvillighed, hvormed Silkeborg Byraad har paalagel sig al bekoste Udgivelsen ogsaa af denne Bog. bringer jeg
herved min bedsle Tak.
Udgiveren.

Silkeborg ved Aar 1800:
............................... I en smilende Krog ved Soens sondre Bredde
ligger Silkeborg: yndige Skove omgive den. Kogen, som af Kulmilerne opstiger mellem Træernes Toppe, kalder Torfædrenes
Offerlunde tilbage i Beskuerens Erindring. De unge Orne ove
sig i deres hole Flugt, medens Torsten lokker de frygtsomme
Daadyr til Soen. Fuglesang hores fra Buskene, og Faar og Lam
græsse i deres Skygge.......................... I det Fjerne standse lyngbegroede Iloie Synet: skovklædte Dale skjule sig bag dem.........
Saaledes saae jeg Eder! I skjønne maleriske Egne!.............

Ole Bork
Sognepræst i Godvad-Balle
1196 — 1802.

I.
LANDSDOMMER

HENRIK MUHLE fflOFF
^or adskillige Silkeborgensere vil Navnet Hoff være velkendt
som Navnet paa den Person, der opførte Silkeborg Hovedgaard, men udover Kendskab hertil strækker den almindelige
Viden sig sikkert ikke. Grunden er den, at Kilderne til Hoffernes
Historie er forholdsvis faa og sparsomme samt næppe tilgængelige
andre Steder end i Arkiverne og de større Biblioteker. De efter
følgende Linier skulde tjene til Oplysning om den yngre Hoff,
Landsdommeren, hvis Levned og Virksomhed foreligger temmelig
fyldigt belyst i et af ham selv forfattet lille Skrift: »Kort Frem
stilling af min Virkekreds i Dannemark.« København 1810. 95 Si
der. Anledningen til dets Fremkomst omtales i det følgende.
Læsningen af dette Levnedsskrift bibringer hurtigt Læseren
det Indtryk, at Landsdommer Hoff har været en velbegavet og
aandslivlig Mand med betydelige Kundskaber og fin Dannelse.
Til Trods for et svageligt Helbred har han, medens han stod i sin
fulde Manddomskraft, og før Ulykkerne brød ind over ham, ud
foldet stor Flid og Virketrang, navnlig som stor Jordegodsbesidder, samtidig med at han dyrkede sine Interesser for Musik, Litte
ratur og Selskabelighed. Ved Læsningen af hans lille Skrift kan
man dog ikke helt frigøre sig for det Indtryk, at en medvirkende
Aarsag til hans Ulykke foruden de daværende daarlige Penge
forhold maa søges i en vis Ustadighed og Spredthed, en mangel
fuld Evne til stadig Fastholden af Interessen for et bestemt Emne,
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hvilket gav sig Udslag deri, at han har tiltroet sig Evne til sam
tidig eller dog omtrent samtidig at drive 7 større og mindre Herregaarde i Jylland og Holsten. At dette selv for den dygtigste Land
mand og under de heldigste Omstændigheder let kunde komme
til at overstige en enkelt Mands Kræfter, synes indlysende, og
det maa tilmed betænkes, at Landsdommer Hoff var Akademiker
og en Del af Tiden Embedsmand foruden at være Landmand. At
han har kunnet overkomme saa meget, som faktisk var Tilfældet,
skyldtes hans gode Anlæg og Initiativrigdom, hans betydelige teo
retiske og praktiske Kundskaber og sikkert ikke mindst den Flid,
der f. Eks. drev ham til Sommer og Vinter Aar igennem at be
gynde sin Arbejdsdag Kl. 6 Morgen. Han har været en mærkelig,
iderig og rastløs virksom Mand, der har kunnet udrette ikke saa
lidt mere end de fleste.
Henrik Muhle Hoff1) var født 9. Oktober 1763 paa Høgholm,
som hans Fader, Ritmester Hoff, ejede i Fællesskab med sin Bro
der, Oberstløjtnant Hoff til Ryomgaard2). Paa Høgholm levede
Henrik Hoff sine første Barneaar, men i Aaret 1770 flyttede han
med sin Fader til Silkeborg, som denne havde købt af Staten 1767
for 44,080 Rdl. dansk Courant. Ritmester Hoff opførte snart der
efter den nuværende Hovedgaardsbygning og Ladegaardsbygningerne, hvilke sidste blev genopført efter en Brand i Aaret 1777. Hen
rik Hoffs Barndomsaar henlevedes paa Silkeborg i 1770’erne, hvor
han havde Lærere, der underviste ham i de til Studentereksamen
fornødne Fag. løvrigt uddannede han sig for Størstedelen selv og
sysselsatte sig med at erhverve sig Kundskaber i levende Sprog
samt i Historie, Geografi og Statistik. Sine Fritimer anvendte han
til Skovplantning og Haveanlæg, hvad han mener siden har haft
megen Indflydelse paa ham. Efter en Maaneds Ophold i Viborg
Forældrene var: Ritmester Hans Nicolaj v. Iloff (1722—ISOO) og Muren de Mulde (1735—1775).
Faders Forældre: Major Henrik v. Hoff til Ilcsscl og Annn Kirstine Lange.
Moders Forældre: Gancelliasscssor Henrik de Mulde til Serrilslcvgaard og Maren Hoslmnrk.
2) Landsdommer Hoffs Slægt er en boli misk Adelsslægt, af hvilken Hans Wenl/.cl Hoff i del 17.
Anrliundrcde indkom til Danmark. Hans Afkom blev naturaliseret ved Patent af 29. Juni 1778.
Major Christian Henrik Hoff til Baroniet Rosendal i Norge blev ved Patent af 3. Februar 1812
optaget i friherrelig Stand med Navnet Hoff-Rosencronc, jfr. iovrigt Danmarks Adels Aårbog, 0.
Aargang, 1889. Side 203—206.

1)

Henrik Muhle Hoff. Efter Tegning fra !7S0.

blev han i Aaret 1779 dimitteret fra denne Bys lærde Skole og
bestod ved Universitetet Studentereksamen med Udmærkelse.
Han paabegyndte nu med Iver sine Studeringer, skønt der en Tid
var Tale om, at han skulde gaa Militærvejen. Uagtet Hoff, som han
skriver, ikke tabte sine Yndlingsvidenskaber af Sigte, fuldendte
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han sin juridiske Embedseksamen i Begyndelsen af Aaret 1784 og
fik bedste Karakter1). Han opholdt sig nu i København indtil 1787
og beskæftigede sig med Studier over levende Sprog, Landøko
nomi og de skønne Videnskaber. Han skriver i denne For
bindelse2) :
»En vis Uafhængighedsaand, sand Ulyst til det, man kalder at
producere sig i Verden, var maaske ogsaa Aarsag til, at jeg ikke
straks betraadte en bestemt Vei, især da min Farbroders Ønske,
at jeg skulde ansættes ved de udenlandske Affairer, ikke blev
opfyldt.«
I Aaret 1788 foretog Hoff en lang Rejse i Norge og Sverrig,
hvor han overalt med Opmærksomhed studerede det nye og frem
mede, særlig Fabriksvæsenet, Fiskeriet og Bjergværkerne.
I det paafølgende Aar, 1789, blev han ansat som Herredsfoged
i Thyrsting-Vrads Herreder, og 1790 beskikkedes han til ViceLandsdommer i Nørrejylland3*6). Herredsfogedembedet var næppe
paa 300 Rdl. aarlig, og Kontorhold og Rejser i det omfattende Di
strikt slugte betydelige Omkostninger. Landsdommerembedet gav
meget Arbejde og nødvendiggjorde mange Rejser og betydelige
Udgifter paa Grund af hans Ophold i Viborg.
I Aaret 1791 indgik Hoff Ægteskab med Mathilde Ammitzbøll1) og købte derefter Katrinedal i Bryrup Sogn, en ubetyde
lig, daarlig behandlet Ejendom, som han dog forbedrede paa for
skellig Vis, og paa hvilken han levede nogle af sine lykkeligste
Dage. Allerede 1792 døde hans første Hustru, og han, hvis Tid
under Opholdet paa Katrinedal havde været delt mellem Embeds
pligter, Studeringer, Musik og Landvæsenet, fik nu paa Grund af
Sorg over Hustruens tidlige Død en Nervesvækkelse, der med
førte en hypokondrisk Sindstilstand. For at søge Forandring og
1) V. Richter: Juridisk og statsvidenskabelig Stat, Kobenhavn 1881, Side 134.
2) »Kort Fremstilling« o. s. v. Side 0.
3) Ifølge »Appelinstansernes Einbcdsclal 1600—1010«: Henrik Muhle Iloff. Herredsfoged og Skriver i
Tyrsling-Vrads Herreder 22. Nov. 17S0. tillige Vicclandsdommcr med Successionsret 11. Juni 1700,
afskediget soin Herredsfoged og Skriver 23. Marts 1700, afskediget som Vicclandsdommcr 10.
Jan. 1801.
6) Mathilde Cathrine Erasminc Ammilz.boll (1774—1702). Datter nf Kanccllirnad Lars Ammitzboll,
Ejer nf Hovcdganrdcn Rnsk, og Marie Sophie Rhodc.
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Fru Mathilde Cathrine Hoff, f. Animllzboll.
Efter samtidigt Maleri.

Lindring i sin sørgelige Stilling ansøgte han om Politimester
embedet i Kristiania og derefter om en Ansættelse i Overhofretten
sammesteds, men begge Dele forgæves.
Om Livet paa Silkeborg skriver Hoff følgende1):
»Min Faders Ønske i sin tiltagende Alder bestemte mig ende
lig til at købe Silkeborg (1794) og det endnu usolgte Bøndergods,
omtrent fire og tyve Gaarde, for den, efter daværende Tider, saare
høje Priis 60.000 Rdlr., men Arealet var stort og Skoven anselig,
hvis Træer dog paa den Tid blot kunde afsættes til Træsko og
Hjulmænd.
Landvæsenet blev nu en Hovedgenstand for mine Bestræbelser,
fra 1794, da jeg tiltraadte Gaarden, indtil 1804, da jeg solgte den.
Jeg sværmede ret i dette Fag; jeg forsøgte alt, saafremt Opdagelsen
forekom mig at have sin Nytte; og skiønt Young2), Tull34
) og se
nere Thaer1) vare mine Ledere, maatte jeg dog ofte erfare, at de
for eensidig behandlede mangen Gienstand, især i Henseende til
Produktionen, Bekostningen og Afsætning.
Jeg forsømte derfor ingen af mine Yndlingsvidenskaber. En ud
valgt Bogsamling, hvoriblandt de bedste tydske, franske, engelske
og italienske Digtere, som jeg flittig benyttede, og Musik, beskiæftigede alle de ledige Timer, jeg havde fra mit Embede og
Landvæsenet; hvorfor jeg og frasagde mig Herredsfoged Embedet,
skiønt det paa den Tid ved Skifter og mere blev betydelig for
bedret; da jeg altid har været vant til at staae op, Vinter og Som
mer Klokken 6 om Morgenen, saa blev det, ved en rigtig Inddeling
af min Tid, muligt at leve for mig selv og mine Yndlingstilbøielig-

heder.
i) »Kort Fremstilling* o. s. v. Side 0—12.
2) Arthur Young (1741 —1820). Engelsk Landokonom og LandbrugsforfnUcr. Y. var virksom for Ind
førelsen nf bedre Jorddyrkning med Dræning og Vanding, Kalkning, Mcrgling, Dyrkning af Roer,
Bonner, Kløver, Lucerne m. m. (Udg. Anni.).
3) .lethro Tull (1074 —1741). Engelsk Agerbrugsrcformntor og-forfatter. Modle i Begyndelsen fra nllc
Sider stærk Modstand og Mangel paa Forstaaclsc. men hans Arbejde blev inden længe erkendt
som epokegørende. (Udg. Anni.).
4) Albrecht D. Thaer (1752—1828). Tysk Agrar. Professor i Landbrugslære ved Universitetet i Berlin.
T. regnes i Tyskland for Grundlæggeren af del paa naturvidenskabelig og nationaløkonomisk
Basis drevne Landbrug. (Udg. Anni.).
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Jeg indlod mig i Ægteskab anden Gang i Aaret 1796 med Jom
fru Anna Maria Vodschou1), hvis gode Hierte og huuslige Dyder,
i Forening med mine Børns Opdragelse, ofte lod mig glemme mit
svage Helbred.
Silkeborg, skiønt en skarp Egn, har ved sine Skove og Søer den
meest romantiske Beliggenhed; kuns manglede selskabelig Om
gang, da Stedet var omtrent fem Mile fra hver Kiøbstad og ingen
Herregaarde i Egnen. Jeg samlede altsaa saa ofte og saavidt mueligt, Egnens brave og virksomme Mænd, der dog med nogle faa
Undtagelser, allene maatte indskrænke sig til Geistligheden. I mit
Huus herskede Tarvelighed og Frihed, og da der dog imellem, til
at vedligeholde sligt, skal gives en Forenings-Punkt, saa samlede
jeg hver fjortende Dag Søndag Eftermiddag, dem og deres Familier
hos mig, hvor Musik og nyttig Samtale var Tidsfordriven, i be
hagelig Vennekreds.
I Aaret 1799 kiøbte jeg, paa Auktionen efter min Farbroder,
Ryomgaard med sit Bøndergods; herved blev mit Ophold mere ad
spredt; dog havde jeg og i den Egn mange glade Øieblikke, ud
bredte megen uskyldig Glæde og havde mange Venner. Mine vidt
løftige Forretninger og udbredte Virksomhed, krævede nu min
hele Tid; derfor ansøgte og erholdt jeg min Afskeed som Lands
dommer, efter i ti Aar uden Gage, at have forestaaet denne Post.
En betydelig Nerve-Sygdom forenede sig i Aaret 1801, med en
ualmindelig Søvneløshed, svækkede mit Humeur uden at standse
min Virksomhed; dens Følger var langvarige. Mit Ophold paa Sil
keborg blev mig ubehageligt, saameget mere, da min Yndlings
Idee, hvorom alle mine Forbedringer dreiede sig, at giøre Guden
Aae prambar og faae en lille Kiøbstæd eller Ladeplads der, mødte
hver Dag nye Hindringer. Kjøbenhavns Ildebrand, Modvillie hos
alle tilstødende Eiere for Erstatningen paa deres Enge; især fra
Allinggaard, for hvilken det var stridende i Henseende til Øiemedet med Ans Kroe, der har Ret til at handle, vare ganske til
1) Anna Marie Wodschow (o. 1709—1822). Datter nf PropricUcr Just Frederik Wodschow til Stougnnrd og Petrea Cathrine Bering. (Udg. Anm.).
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■\nna Marie Hoff, f- 11 'odxchoi
Efter xarn tidigt Maleri.

Landsdommer IL AL Iloff.
Efter samtidigt Maleri.
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Hinder for Udførelsen af dette Forehavende, hvilket den større
Opmærksomhed Bestyrelsen for Kanal-Væsenet og Rentekamme
ret siden anvendte paa slige Ting, saa roesværdig har ryddet af
Veien for nuværende Eier, ved at give ham fri Brug af alle tilgrændsende Eiendomme mod bestemt Vederlag.
Mine Ønsker indskrænkede sig den Gang blot til et Laan af
tredive tusinde Rigsdaler, hvilket især er bekiendt for da værende
Stiftamtmand Hr. Kammerherre von Morgenstierne1), da jeg fore
viste ham Nivellations-Kortene, som jeg fra Rentekammerets Archiv havde ladet kopiere og ofte talte med ham derom; endog da
jeg skiødede en Aalegaard ved Resenbro, som min Fader havde
solgt, bestemte jeg, at Eieren skulde taale enhver Indretning Gu
den-Aaes Prambarhed førte med sig.«
Det vil ses, at det er nogle interessante og i høj Grad bemær
kelsesværdige Udtalelser, Hoff er fremkommen med i sin lille Bog,
i hvilken man har fuldt Bevis for, at han, et halvt Hundrede Aar
før Planerne om Silkeborg Handelsplads blev udkastede og reali
serede, har været klar over de Muligheder, som forelaa baade med
Hensyn til »en lille Kiøbstæd eller Ladeplads« paa Silkeborg og
Gudenaaens Prambarhed2). Disse Hoffs Ideer, der begge saa langt
senere førtes ud i Livet, vidner i høj Grad om hans Forstand og
Fremsyn.
I Slutningen af det 18. og Begyndelsen af forrige Aarhundrede
erhvervede Landsdommer Hoff i hurtig Rækkefølge Ryomgaard,
Marienlust ved Kiel, Sohngaardsholm ved Aalborg, Aunsbjerg,
Hald og Asmildkloster med Skovsgaard, Søndermølle og Færge
huset3). Han tog ogsaa her fat med stor Energi og fik f .Eks. Be
villing til en Dæmning og Flydebro over Viborg Sø’), hvilke Ar
bejder paabegyndtes. Haven paa Asmildkloster blev udvidet beKaspar Wilhelm v. Munthc af Morgenstierne (1744—1S11). Officer. Stiftamtmand over Aarhus
Stift og Amtmand over Aarhus Amt 1S03—04. Stiftamtmand over Lolland-Falstcrs Stift og Amt
mand over Maribo Amt 1S04—11. — Kammerherre. R. af D. (Udg. Anm.).
2) Jfr. en Afhandling »Træksticn og Promfarlcn paa Gudcnoa« i »Fra Viborg Amt«, 1930, Side 27—94.
3) Al flere nf Købene bl. a. har haft Udstykning og Spekulation til Forman), er givet, jfr. m. II. t.
Enkeltheder Trap: Danmark, 4. Udgave, V. Bind S. 004, VI Bd. S. 195, 19S, 202, 272, 572, 573
og VII Bd. S. 153, 155, 101, 350.
4) Bevillingen lod paa Anlægcl nf en Vase og Flydcfærge over Viborg So og pnn nt holde Traktør
sted ved Færgestedet.

1)
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tydeligt og paa hele Strækningen mod Viborg Sø omdannet til et
offentligt »engelsk Anlæg«, idet det var Hoffs Hensigt at forskaffe
Viborg Byes Indbyggere et smukt Lystanlæg til Promenade og
Samlingsplads. Paa alle Godserne traf han meget hurtigt efter Kø
bene omfattende Foranstaltninger til Forbedringer i Driften, til
Beplantning, Udstykning, Ændringer i Kreaturholdet m. m. Kø
bet af Marienlust indeholdt dog Spiren til hans Ulykke, idet han
derved blev indviklet foi' meget i det slesvig-holstenske Penge
væsen. Den som Følge af Krigen stadig ugunstigere Kurs paa
dansk Mønt i Holsten1) i Forbindelse med andre Omstændigheder
bevirkede, at han i Juli 1809 ikke længere saa sig i Stand til at be
tale enhver sit, men maatte gøre Opbud, d. v. s. gik fallit. Hoff, der
forinden var blevet syg og nedbrudt, var dog allerede i Marts Maaned s. A. med sin Familje rejst til Wiesbaden. Han opholdt sig her
og i andre tyske Byer i lang Tid og er næppe vendt tilbage til
Danmark før i 1810, i hvilket Aar han den 30. Maj »i Venskabs
Arme« fuldendte sit lille Skrift paa Sønder Teglgaard ved Viborg.
Dette fremtræder i det store og hele som et Forsvar for den Be
styrelse og Drift af sine Godser, som Hoff havde fundet var den
rette og indført paa disse, samt for hans forskellige økonomiske
Foretagender i det hele taget. Hoff søger tilsyneladende ikke at
besmykke sine Handlinger, men stadig at forklare og begrunde
dem, vel med forønsket Virkning paa Læserne ud fra den kendte
Grundsætning: At forstaa er at tilgive. Stilen i Fremstillingen er
gennemgaaende rolig, værdig og objektiv, som det sømmede sig
en Dommer, og indeholder ikke Udfald mod bestemte Personer
eller i hvert Fald kun meget svage og beherskede Tilløb til saadanne. Hoff synes i det hele taget at have baaret sine haarde Til
skikkelser med filosofisk Ro og skriver selv, at han »ved af
vekslende Læsning af Seneca, Plinii Breve og andre Alderdom
mens Skrifter« har søgt Glemsel for sin Ulykke.
1) Parikursen for slcsvig-holstensk og kongcrisk Mont var 125. 1 ?\arct 1809 forværredes Kursen
imidlertid saa voldsomt, at Kongerigets Kurantmonts Værdi fra Januar til December halveredes.
Kursen var i Janunr 191. I Aarcts andel Kvartal naaede den 250, i Maj var den 308, September
347, i Aarcts sidste Kvartal naaede den 375 — d. v. s. Kurantcn gik ned til en Trcdiedel af sin
oprindelige Værdi — i anden Halvdel af December naaede Kursen 388, jfr. Marcus Rubin : »1807—14*.
København 1S92, Side 218.
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Landsdommer Hoff var, hvad der fremgaar af det foregaaende,
literært interesseret, og han var selv, omend ikke Forfatter eller
Digter, saa dog det man dengang kaldte Literat. Han begyndte
sin Skribentvirksomhed allerede som ung juridisk Kandidat, og
han har i en 30 Aars Periode fra 1785 til ca. 1815 efter Tid og Lej
lighed skrevet adskillige, oftest mindre literære Arbejder angaaende de mest spredte /Emner1). Snart var det Oversættelser,
snart Tidsskriftartikler og enkelte selvstændige Publikationer. At
Hoff var en ægtefødt Søn af Rationalismens Tidsalder, spores hur
tigt ved Læsningen af hans meget forskelligartede Aandsproduk
ter. Som den røde Traad gennem nogle af disse gaar »det til Bor
gerheld sigtende« eller Tidsalderens almindelige Etik, Moral, Pligt
lære m. m.

Af Hoffs Forfatterskab kan fra Aarene 1785 og 1786 anføres to
Oversættelsesarbejder, nemlig henholdsvis »Det menneskelige Livs
Husholdning«, oversat fra Engelsk, og Neckers »Om Finansforvaltningen i Frankerig«, 1. Del, oversat fra Fransk.
I 1810 udkom hans tidligere omtalte selvbiografiske Forsvars
skrift, og i Aarene 1811—13 et Maanedsskrift af blandet Indhold
med det karakteristiske Navn »Patrioten«, 1.—10. Hæfte. Da det
er udkommet i Aalborg, Aarhus, Randers og København, kan det
tyde paa, at der for Hoff har været en Del Vanskeligheder at
overvinde med Hensyn til at faa de enkelte Hæfter udgivet eller
trykt. Den ulyksalige Krig med England var dengang ved at nærme
sig sin Afslutning med det for Danmark og Norge saa tragiske
Udfald. Alle gode Kræfter havde længe været sat i Bevægelse for
at styrke og fremme Modet, Taalmodet og Forsvarsviljen, kort
sagt Patriotismen, en Følelse, som vel nok paa det nærmeste var
ukendt blot et halvt Aarhundrede tidligere. At Hoff, som omtrent
til Stadighed levede i Aandslivets og Begivenhedernes Centrum,
1) Jfr. Nycrup og Kraft: Almindeligt Litlcralurlcksikon, København, 1S20, S. 250.
Thomas Hansen Erslcv: /Umindeligt Forfatter-Leksikon, København 1863. S. 667 og
Samme: Supplement til delle Værk, Kobenhavn 1S5S, S. 811.

18

København, derfor kaldte sit nye Tidsskrift for »Patrioten«, var
til Punkt og Prikke i den skønneste og bedste Pagt med hele
Tidsaanden.
Landsdommer Hoff døde i meget trange Kaar den 12. Juli 1817
i Viborg1), hvor hans Familie boede. Hans Enke opgav paa Skiftet
efter ham, at han var død paa et Besøg hos hende, idet han først
var ankommet til Viborg i Slutningen af Juni Maaned samme
Aar, efter at han den meste Tid gennem de sidste 7—8 Aar havde
haft stadig Ophold i København, hvor han Tid efter anden havde
logeret paa forskellige Steder. Ved sin Død efterlod Hoff kun
Børn fra sit andet Ægteskab, nemlig 3 Sønner og 2 Døtre i Al
deren mellem 8 og 19 Aar. Børnenes Værge var Overretsassessor,
Justitsraad Carsten Friis, Viborg, hos hvem Familien boede til
Leje i den nuværende Ejendom Lille Set. Mikkelsgade Nr. 32.
Hvorledes Hoff efter sit økonomiske Sammenbrud i 1809 har
ernæret sig og sin ret talrige Familie, vides ikke. Der blev ved
kgl. Resolution af 14. Januar 1817 tilstaaet ham 600 Rbd. S. V. i
aarlig Understøttelse af Justitsfondet, men denne Pension skulde
han selv kun i meget kort Tid nyde godt af. Efter hans Død blev
der tilstaaet hans overlevende Hustru en Enkepension, som hun
formentlig har nydt til sin Død i 1822.
Trods den mangeaarige faktiske Adskillelse af Ægtefællerne
og den noget bohémeagtige Tilværelse, Hoff tilsyneladende har
ført i Hovedstaden, har dette, saa vidt man kan se, ikke gjort
dybere Skaar i Hustruens Følelse for Manden, hvis Død i hvert
Fald har virket forsonende. Dette fremgaar af en Dagbog2), som
Enkefru Hoff har ført i Aarene efter hans Død. Dagbogen er ret
i)

Nekrolog i »Kiobcnhavns Dagspost« for 28. Juli 1817. Dødsannonce i »Viborg Samler« for 14. Juli
1817:
»Al det Loverdagen d. 12le Juli om Eftermiddagen Kl. 4, har behaget Forsynet efter faa
Dages Sygeleje, ved en roelig Dod lil bedre Liv el bortkaldc min hoil elskede uforglemme
lige Mand.' forrige Landsdommer i Norrc Jylland, Hcnrich Mulde Hoff, undlader jeg ikke
herved al bekjendtgore fraværende Slægt og Venner, om hvis Deltagelse i min nedboiedc
Stilling jeg uden al Bevidnelse er hjertelig overbcviisl.
fod Wodschou«.

2)

Ejes af Læge Oscar Bang, Alkcslrup pr. Tureby.
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monoton og indeholder neppe noget af egentlig Interesse. Den er
et menneskeligt Dokument og taler mest om Børnene, hendes Sorg
over Manden, hvis Grav hun stadig besøger o. s. v. Den trofaste,
inderlige og naive Kærlighed, som lyser ud af den gamle Bogs
gulnede Blade, i Modsætning til Hoffs aabenbart noget omflak
kende Tilværelse kaster et klart Lys over denne højintelligente,
men splittede Karakters ulykkelige Livsafslutning.
Uagtet Hoffs tragiske Skæbne sikkert maa ses som en enkelt
blandt mange Katastrofer i en frygtelig Kriseperiode i vort Fædre
lands Historie, kan man efter Gennemlæsningen af hans Selvbio
grafi og Forsvarsskrift kun stærkt beklage, at et helt Livs Flid
og ret betydelige almennyttige Bestræbelser skulde faa et saa
ulykkeligt Udfald, som Tilfældet her blev, overvejende som Følge
af de slette Pengeforhold mellem Danmark og Holsten. Man synes
nærmest tilbøjelig til at give ham Medhold, naar han skriver1), at
»et Sammenstød af Omstændigheder, som intet menneskeligt Øje
kunde forudse og ingen Klogskab afværge, har foraarsaget, at
Planer mislykkedes, som ellers ikke kunde havt andet end et hel
digt Udfald«. Hvad der skete for Hoff i 1809, skete som bekendt
for hele den danske Stat i 1813.

1) »Kort Fremstilling* o. s. v. Side 4.

20

S l L K E BORG IIO V E D G A A R D
(Landsdommer Hoff: Kort Fremstilling af min Virkekreds i Dannemark1),
København 1810, Side 37—48).

En Eiendom af omtrent tolv Hundrede Tønder Land, har tem
melig gode, men dog meest sandige Marker; mange Enge, hvoraf
endeel gode, dog langt fraliggende, noget Skov, meget betydelige
Tørvemoser; og tre enkelte Tiender i Them og Linnaae Sogner.
Jeg tiltraadte Gaarden i Aaret 1794; den blev da dreven ved Hoverie. Endeel omtrent det halve af det bedste Bøndergods, var af
min sal. Fader solgt. Endnu i eet Aar skulde Bønderne vedblive
Driften. Det øvrige Gods, som bestod for det meste i Virklund
og Haarup Byer, kunde ikke sælges for sine Skove, der bestod af
henved 5000 Tønder Land. Hurtig maatte altsaa tages en Plan.
Min blev, at drive Gaarden selv med Kraft, afskaffe det øvrige
Hoverie, og efter visse Aar at sælge eller akkordere Tienderne til
Bønderne.
Jeg begyndte med at anskaffe ti Heste til Kiørsel, Arbeidsvogne
og Avlsredskaber af den nyere Smag, samt otte Par Plougstude.
Vanskeligheden ved at faae dette i Gang, kan jeg her ikke udførlig
omtale; det er nok at bemærke, at jeg i ti Aar, indtil jeg solgte
1) Hoffs Slavcmnadc og Tegnsætning er bibeholdt.
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Gaarden, fortsatte Brugen, til alt hvad der angik Pløining. Stu
dene trak med Si vepuder for Bringen, som jeg holdt for det fordeelagtigste, men dog nægter jeg ikke, at min Erfaring i de senere
Tider, giver Fortrinnet til Maaden at lade dem trække med Pan
den; jeg saae i Tydsklands sydlige Egne hele Transporter af østerrigske Krigsfanger, og Schills Corps1), hvor Landmanden med
fire Stude, som drog med Panden, uden Tømme, for en Vogn,
besat med 16 til 20 Mennesker, holdt og maatte holde Trop med
Vogne med de bedste firespændte Heste. Den egentlige store Fordeel ved Driften med Stude er i meget lette Jorder: to velfodrede
Stude for en Ploug, som Karlen selv kiører, fra Kl. 4 om Morgenen
til Kl. 7; atter med et Reserve-Par til Klokken 10, som gientages
om Eftermiddagen fra Klokken 3 til Klokken 9 om Aftenen; men
man indseer selv hvor vanskeligt at faae en duelig Karl til sligt et
Arbeide; ei at erindre Fordommen derimod, som man har at bekiempe. Lykkes det, kan man giøre sig Regning paa større Nytte
af disse, end af fire maadelige Heste, der i skarpe Egne umueligt
kan holdes i dette Antal, og blot bør anvendes til Kiørsler, Harv

ning m. m.
De ringeste sandige Jorder, og det var just de som laae nær
mest Gaarden, bleve stærkt blandede med Mergel og ofte for
synede med Blandings-Giødske, eller om man vil, Komposter. Be
sætningens Antal blev foruden tyve Køer, formeret fra 80 Stude
indtil hundrede og tyve. Faarenes, fra et hundrede, indtil to hun
drede. Giødskningen, saavel i Gaarden, som Folde i Marken, hvor
en Blanding af mosset Lyngskorpe, Tuer, Mergel, blev af Krea
turerne sammentraadt, og siden kastet i Møddinger, formeredes i
to Aar til det tredobbelte.
Gaardens Marker bleve opmaalte, inddeelt til tre nye Afbyggergaarde, foruden Hovedgaarden. De tvende bleve fuldførte
med Bygninger. Teglværket dreven med Kraft, saa jeg om Aaret
1) F. von Schill (1776 —1809). Prøjsisk Mnjor. Leder nf el Frisknrclog. der skulde indlede en lysk
Rejsning inod Nnpolcon under dennes Krig med Øslrig. Overvældet i Slrnlsund nf cl dnnsk-holInndsk Korps. Omtales i E Bindstouw som »Grov Skeel«. (Udg. Anm.).
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skaffede hundrede tusinde Steen, der næsten alle bleve brugte til
egen Bygning eller overladte til Bønderne.
Paa samme Tid begyndte jeg alle mine smaa Forsøg i det
nyere Landvæsen. I det Større dyrkede jeg Kartofler og Roer i
Marken. Alt Foder i flere Aar skaaret i Hakkelse, og saavel Stude
som Faar forsynede med grønt Foder til Hielp hele Vinteren
igiennem. Slotshaven, som ligger en god Strækning fra Gaarden,
ved Ruinerne af det gamle i Søen opbygte Silkeborg Slot, et stort
Vildnis, blev omdannet i Engelsk Smag; men forblev dog for det
meste Kiøkkenhauge, hvorfra Kaal og Rødder i Mængde blev
frembragt, der alt forbrugtes til Huusholdningen og Faarene
De betydelige Enge, hvoraf endeel, dog af ringe Art, bleve alle
giennemgrøftede, endeel vandede, giødede og derved anseelig for
bedrede; saavel der, som paa Godsets Eiendomme, ble ve anbragte
over tredive tusinde Favne Grøfte.
Virklund Bye, som havde tolv Bøndergaarde, hver 2 Tdr. 4
Skpr. Hartkorn, havde 4348 Tdr. Land; Mark, Eng, Græsning og
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Skov, var opmaalt og taxeret, inden jeg kiøbte Eiendommen, og
det i Medhold og Overensstemmelse med Bøndernes Ønske; men
jeg betalte Omkostningerne og udskiftede den nu efter min
egen Plan.
Silkeborg havde i Skovene Arrilds Ret til Græsning for 60
Stude, som blot gav Anledning til Misfornøielse mellem Husbonde
og Bønder, og blev fra ingen af Siderne rigtig benyttet. Med Bøn
dernes Samtykke skeete Udskiftningen. Af tolv Gaarde bleve fire
udflyttede, de tre af nye opbygte; den fierde Gaard inddeelt til
Huse, sex nye Familier ansat. For Græsnings-Retten paa flere Si
der afskaaren til Skovs Opelskning. De elleve Gaarde fik alle
deres Lodder af Mark, Eng og Skovgræsning i et. Hovedgaarden
selv beholdt ikke mere end 17 V2 Høveds Græsning efter Taxationen, med Disposition at opelske Skov, bygge og indrette Fa
milier paa det øvrige. Det blev alt siden forelagt Rentekammeret
med de derover optagne Korter, og der approberet.
Haarup Bye bestaaer af sex Gaarde, havde et stort Areal; men
ikke betydelige Enge. Den blev opmaalt, udskiftet, saa at hver
Mand fik sin Lod under et. Silkeborg fik endeel Hede og noget
Skov for sin Græsnings-Ret. Bønderne bleve solgte.
I det tredie Aar gjorde jeg et Forsøg, som ei var heldigt, og
Hensigten var, med mere Kraft at kunde forbedre mine vidt
løftige Eiendomme, som jeg havde begyndt, nemlig: Teglværk i
Sønderskoven, bygge de mange nye Stæder, forbedre Moser og
Enge. Jeg forpagtede Gaarden til en Holstener, med det udtrykke
lige Vilkaar, at der skulde kiøres Mergel, og Giødsken forøges,
og det for den ringe Sum af 1400 Rd. aarlig, hvilken Afgivt han
kunde drage blot af Møllen og Aalefiskeriet, jeg overlod ham min
fulde Besætning for en vis Sum. Alt blev forsømt, jeg inaatte
pløje og saa for ham, og efter et Aars Forløb var jeg med et par
tusinde Rigsdalers Tab sat to Aar tilbage i Gaardens Drift. Men
nu begyndte jeg desto alvorligere igien min Mergel-Kiørsel, 300
Læs paa en Tønde Land. Mergelen var den fineste Leer Mergel,
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og saa beqvem at komme til, at den kunde styrtes tre til fire Alen
ned, da den hele Banke bestod deraf; derimod laae den ufordeelagtig for Marken, vel en Fierdingvei fra det Sted, hvor den an
vendtes, og desuagtet udkiørte jeg dog henimod tyve tusinde Læs.
Til Forsøg merglede jeg et Stykke Jord tre Gange i en Tid af ti
Aar, men med megen blandet Giødske blev det dyrket og hver
Gang bedre; man mærke altsaa her, at det er kuns Misbrugen af
Mergel, naar man unddrager Jorden sin gode Behandling, der bør
fraraades. Mergelens forskiellige Natur, Jordens Beskaffenhed,
Tiden paa hvilken den udføres og kan ligge, for at hensmuldre,
ere væsentlige Omstændigheder, der bør komme i Betragtning; og
ligesaa lidet som man maae agte ethvert Udraab der fordømmer
dens Brug; saa vogte man sig for at bruge den uden fornøden
Vaersomhed; man kan finde sig ligesaa bedragen, som ved tomt
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Ordgyderie om Spørgel, Raygræs, Akasia og Dibbling1), eller
Rad-Saaning, hvor det ligeledes kommer an paa en vis Forsigtighed.

Giødskningens Formerelse og Foder-Urters Dyrkelse, var mit
Hoved-Øiemed; jeg frembragte med Hensyn hertil, hele Agre af
Gulerødder og hvide Roer. Jeg fedede Stude dermed, og giorde
Forsøg endog paa en 16 aarig Plougstud, som blev overladt Hr.
Stiftamtmand de Sehested-), der i Fedme og Fiinhed af Kiødet
overgik al Forventning. Min Faareflok blev forbedret med gode
Vædere og forøget til et Antal af 400 Stykker ved denne Jordbrug.
Gaardens nærmeste Mark var lutter Sand. Paa den ene Side
deraf en Art rød Sandgruus, som giorde det for Frugttræer umueligt at voxe deri, her blev et smukt engelsk Anlæg, der var næsten
færdig, da jeg solgte Gaarden, og behøvede blot at vedligeholdes.
Paa den anden Side anlagdes en Plantage Fyrtræer3). Attraa
efter for hurtig at nyde Got deraf, forledte mig til mange Forsøg,
der mislykkedes. Jeg lod i flere Aar alle Slags Træer komme fra
Hirschholm og Odense, og tilligemed Fyrretræ-Planter; men disse
sidste gik alle ud. Jeg plantede selv et Aar tolv tusinde Fyr, der
havde været saaet andensteds paa min Eiendom, men jeg beholdt
ikke uden tre hundrede. Alt hvad som er saaet, er bleven staaende,
ihvormange Fiender, slige Anlæg end har at kiempe imod.

Jeg anlagde fra Gaarden trende Veie, hver over en halv Fierdingvei lang, og i lige Linie, alle beplantede med Alleer af Bever
Esk, Eli, Birk og Piil, beskadigede af Creaturer, men især af
Mennesker, ere de tildeels forsvundne, dog vise de overblevne
Levninger hvad de kunde have blevet til, hvis Omstændigheder ei
havde hindret deres Fremme. Der blev af mig nye opbygt fire smaa
Avlsgaarde.
Dibbclsaaning, ogsaa kuldet Pletsaaning, anvendes, hvor Planterne i en Række skal staa enkeltvis
med betydelig Afstand. (Udg. Anm.).
2) Niels Sehested (1756—1S21) til Rydhave. Stiftamtmand over Viborg Stift og Amtmand over Viborg
Amt 17S0—1SI3. Tillige Amtmand over Skivehus Amt. Kammerherre. (Udg. Anm.).
3) Nogle gamle Fyrretræer i Anlægcl omkring Silkeborg Kirke skal være de sidste Rester af Iloffs
Planlage. (Udg. Anm.).
1)
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Sophienlyst'') med 111% Tønder Land, ligger ved Skoven,
Gudenaae og den alfare Vei, beboelig for enhver Familie.
Marienlund2), opført af Grundmuur og teglhængt, opbygt til
Fornøielse paa en for Gaarden liggende, nu opdyrket Hede, med
betydelige Moser, der alle bleve giennemgrøftede, inddeelte i Agre,
og til sin Tid bestemte til Pløining. Bygningen var bestemt til et
Skoleholder Seminarium og maaskee for i Tiden at udvides til et
Opdragelses-Institut. Enhver som ved Erfaringen om Bernstorfs
Minde3) ved Brahetrolleborg kiender hvor vanskeligt sligt lader
sig udføre, hvor der endog var saamegen Understøttelse til et for
ønsket Udfald, vil ikke undres over, at dette ei gik i Opfyldelse;
da jeg ikke havde store Summer at bortgive, især naar der blev
lagt mig Hindringer i Veien, som det ikke stod i min Magt at hæve.
t) Sophienlyst Inn ved Aarhus Landevej lige ved den sankaldtc Svend Crallics Eg (»den gamle Eg«).
Senere nedbrudt. (Udg. Anm.).
Marienlund, nuværende Kuranstall »GI. Skovridcrganrd«. (L'dg. Anm.).
Paa Brahetrolleborg oprettedes 1704 et Skolelærerseminarium, Bcrnstorffsminde, cl Led i Grev
J. L. Rcvcnllows store Arbejde for at forbedre Skolevæsenet paa Godset. Seminariet blev nedlagt
i 1820 og flyttet til Sknarup. Nogle af Bygningerne blev senere indrettet til Faltiggaard. (Udg.
Anm.l.

2)
3)
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Professor Gr. Begtrup. Efter samtidigt Materi.

III.
PROFESSOR

C REG E RS

BEGTRUPS V U R D E R1N G

I Tilslutning til Landsdommer Hoffs i det foregaaende Afsnit
gengivne Beskrivelse af Silkeborg Hovedgaard og Gods i Aarene

1794—1804 har det Interesse at stifte Bekendtskab med den Vur
dering af Godsets enkelte Bestanddele, som Gr. Begtrup fremkom
med i 1808, dels fordi den er paaberaabt af Hoff i hans Beskrivelse,

dels fordi Begtrup var en af de faa, ja maaske den eneste Person

herhjemme, der paa de Tider havde gjort sig Landøkonomi til
Speciale og dyrket dette Fag teoretisk, hvorfor han med Føje kan

betragtes som Ekspert paa dette Omraade.
Gregers Otto Bruun Begtrup (1769—1841) studerede til at
begynde med Teologi og tog teologisk Embedseksamen, men ka
stede sig derefter over Studiet af Landbruget. Efter at have rejst
et Par Aar i Udlandet ansattes han i 1801 som Professor i Land

økonomi ved Københavns Universitet, og han er den eneste, som
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Universitetet har haft i dette Fag. Begtrup var i Besiddelse af be

tydelige Kundskaber, som han stadig udvidede ved talrige Rejser
rundt om i Landet. Af forskellige Grunde var hans Forelæsninger
kun smaat besøgte, og hans Betydning maa mere søges i hans For
fatter- end i hans Lærervirksomhed. Der foreligger fra hans Haand

en Række fortjenstfulde Skrifter, der vidner om baade teoretisk
og praktisk Indsigt.
Begtrups Hovedværk er en »Beskrivelse over Agerdyrkningens
Tilstand i Danmark«, som udkom 1803—12, og hvori han giver et

fyldigt Billede af de landøkonomiske Forhold i Begyndelsen af det
19. Aarhundrede.
Som anført udøvede Begtrup næppe større Indflydelse ved
sine mundtlige Forelæsninger. Der var omkring Aar 1800 kun ringe

Sans for landbrugsvidenskabelig Syssel, og Begtrup var bred i

Fremstillingen og skal have staaet isoleret i Lærerforsamlingen.

Han savnede desuden Forsøgsmark

og

alle Hjælpemidler

til

Støtte for Undervisningen. Derimod er Efterverdenen ham tak

nemmelig for hans flittige Forfatterskab, der foruden af land

økonomisk tillige er af betydelig lokalhistorisk-topografisk Inter
esse. Begtrup var en Banebryder herhjemme indenfor Landøko
nomiens Omraade, og hans Navn vil stedse blive bevaret med

Anerkendelse indenfor denne Gren af Videnskaben.

Begtrups Vurdering af Silkeborg Hovedgaard og Gods findes
indrykket i fornævnte Værk, nemlig i det Bind, som bærer Titelen

»Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Nørre-Jylland«, 1.
Bind, Kjøbenhavn 1808, Side 539—45.
Begtrup nævner først nogle større Godser, som han egentlig
burde underrette Læseren om, »men da det vilde medføre en for

vidtudstrakt Fuldstændighed, skal allene tilføjes Silkeborggaard,

paa Grund af, at det er den vigtigste Skovgaard i Jylland, og dens
Værd nærmere udvikles.«
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Hans Vurdering af det samlede Gods fremkommer da paa føl
gende Maade1):
»1) Silkeborg Hovedgaard, staaer for Hartkorn Ager og Eng 24
Td., og Skovskyld 2 Td. 5 Skp. 1 Fdk., har et Areal af 1266' l/i «
Td. Land, der tilhører Silkeborg Mølle med sit betydelige
Aalefiskerie, som staar for Mølleskylds Hartkorn 17 Td.
Disse Ejendomme benyttes saaledes:
a) Silkeborg Hovedgaard og Mølle med 7791,/i.l Td. Land af
Ager, Eng og Græsningsjorder bortforpagte! under eet for
3200 Rd. aarlig, og forrenter altsaa Capital 80.000 R.
b) Sophienlund2), en Afbyggergaard, som har 111% Td. Land,
er overladt Skovrideren til Bopæl og Drift i Stedet for
Kost, Logie og Fourage paa Hovedgaarden, ansættes for at
kunne svare 100 Rdlr. og forrenter altsaa en Capital paa
2500 Rdlr.
c) Marienlund, en Afbyggergaard, som har 295’Vii Td. Land
for Størstedelen Hede og Skov. Af Heden er anseet tjenlig
til Opdyrkning 92 Td. Land. Denne Ejendom er bortfor
pagte! paa Vilkaar at Forpagteren maa opdyrke samme og
benytte Hedejorden frit i 2 Aar, og derefter skal han svare
2 Rdl. pr. Td. Land, der altsaa bliver 184 Rd., capitaliseret
til 4600 Rdlr.
d) Lysbroe, en Afbyggergaard, som har 744/i.i Td. Land,
hvoraf svares 30 Rdl. aarlig, capitaliseret til 750 Rd.
e) Myrehuset, som ellers har contribuabel Jord, har af Hovedgaardsjord 5n/iTd. Land, men da Huset og dets Afgivt
anføres og beregnes under Bøndergodset, udføres her
intet3).
2) Af Haarup Byes Ejendomme er ved Udskiftning henlagt til
Silkeborg for Fællesgræsning et Areal af circa 1000 Tønder
Land, deels til Græsning og deels til Skovs Fredning og Op1) Bcgtrups Stavemnnde og Tegnsætning er bibeholdt.
2) Sophienlund. identisk med Sophienlyst, se S. 27 Nole 1. (Udg. Anm.).
.3) nemlig til Talkolonnen. I Begtrups Bog er Vurderingens enkelte Poster regnskal smæssigt opfort i
Kolonner. (Udg. Anm.J.
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3)

4)

5)

6)

elskning. Paa denne Eiendom er 4 Afbyggerhuse 620 Tønder
Land bevoxet med Skov, som fredes. Resten kan enten opdyrkes til Kornsæd, eller anvendes til Skov-Plantager, eller
og til et Skæferies1) Anlæg. Men vil man endog betragte den
hele Eiendom, som den er, uden Hensigt til nyttigere Anven
delse, og altsaa anslaar den som Græsningsjord, blot til 1 Rd.
pr. Tønde Land, saa udgjør dette en aarlig Indtægt af 1000
Rrd., capitaliseret til 25,000 Rdlr.
Af Virklund Byes Ejendomme er for Græsnings-Ret og til
Skovs Opelskning ligesaa underlagt Silkeborg et Areal af 1682
Tønder Land, hvorpaa er nogle Afbyggersteder. Over 1000
Tdr. Land af denne Eiendom er bevoxet med ung Skov i bed
ste Grøde, som fredes. Resten kunne benyttes ligesom foran er
sagt om den fra Haarup udlagte Eiendom men efter den la
veste Beregning ansættes det hele Areal, som Græsningsjord
beregnet, til 1 Rd. pr. Tønde Land, der da udgør en aarlig
Indtægt af 1682 Rd., capitaliseret til 42.050 Rdlr.
Konge- og Kirketiender i Them og Linaae Sogn af 357 Td.
Hartkorn. Deraf er overladt Forpagteren paa Silkeborg under
Forpagtning 170 Td. Hartkorn, hvoraf han hæver Tiende in
natura. Resten er for bestandig overladt Tiendeyderne for aar
lig Afgivt 383 Rd., capitaliseret til 9575 Rdlr.
Bøndergodset bestaar af 10 Gaarde og endeel Huse i Virke
lund Bye, som ialt udgjør Ager og Engs Hartkorn 38 Td. 4
Skp. 2% Alb. og Skovskyld 11 Td. 2 Fd. 1 Alb. Dette kunde
med Føie beregnes efter nugjældende Priser til det tredob
belte, mod hvad det forrenter, men for at blive ved den engang
antagne Beregningsmaade, anføres ogsaa dette efter hvad det
forrenter. Landgilde og Hoveriepenge udgjør 404 Rdlr. aarlig
capitaliseret til 10.100 Rdlr. Foruden nogle Reiser og Ugedage.
Skovene ved Silkeborg, Haarup og Virkelund Eiendomme,
som alt hører til Silkeborg udgør et Areal af circa 5000 Td.
Land. Ville man beregne sammes Værdie efter det Quantum

1) Skæfcric, d. v. b. Fnarchold, Fonrcopdrætning. 'Udg. Anm.).
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Brænde, der pro tempore kunne udbringes ved Skovning, saa
maatte der i det mindste udkomme 40 Favne Brænde pr. Td.
Land, der da blev 200.000 Favne, og disse ansat til 4 Favne,
udgjorde da.en Capital af 8 Td. Guld, som der virkelig findes
Valuta for. Men naar man følger den antagne Beregningsmaade og anslaar Værdien efter den aarlige Indtægt, der kan
haves, saa kan man ansætte 1/so Deel af Skovarealet til Hugst
aarlig, der bliver ca. 62 Td. Land, og paa hver Tønde Land 40
Favne Brænde å 4 Rdlr., der da udgjør 9920 Rd. aarlig, capitaliseret til 248,000 Rdlr.
7) 2de betydelige Teglværker, hver til 24,000 Stene, hvor der
brændes baade Muur- og Tagstene. Naar man blot beregner 5
Ovne fulde ved hver Værk aarlig, saa gjør dette 120,000, som
sælges til 10 Rd. pr. Tusinde, og antager man blot det halve
som fortjent, skjøndt mere haves i Behold, saa bliver den beholdne Indtægt ved hver Teglværk 500 Rd., altsaa for begge
1000 Rd. aarlig, capitaliseret til 25,000 Rdlr.«
❖

*

»5‘

Resultatet af Beregningen blev herefter, at Silkeborggaard og
Gods kunde give en samlet aarlig Indtægt af 17.903 Rdlr., hvor
efter Ejendommens Værdi af Begtrup ansattes til 447.575 Rdlr.
Der- er ved alle de enkelte Poster regnet med 4 % som Forrent
ningsprocent, saaledes at Værdien er udfunden ved at multiplicere
den samlede aarlige Indkomst med 25.

Hvorvidt den af Gr. Begtrup ansatte Værdi i sin Tid har kun
net anses for passende og rimelig, er det i Nutiden vanskeligt at
udtale sig bestemt om. At dømme efter Vurderingens formelle
Affattelse synes der at være gaaet baade kyndigt og nøgternt frem.
Nærmeste Sammenligningsgrundlag er Købesummen 200.000 Rdlr.

3'1

Parti af Silkeborg l/ovedgaartls oslre Lrrnge. Efter Maleri af E. Gjessing.

fra 1804, da Hoff solgte hele Godset, men den laa altsaa ca. 4 Aar
før Begtrups Vurdering. Det kan i vor Tid synes paafaldende, at
der ved en sagkyndig Vurdering* fremkommer en Værdi, som lig
ger over det dobbelte af den sidst konstaterede Købesum i Handel
og Vandel, tilmed altsaa en ret ny Købesum. Hertil er dog at be
mærke, at Vurderingen er foretaget paa et saa tidligt Tidspunkt af
Krigen mellem Danmark og England, at denne Krigs katastrofale
og ødelæggende Virkninger for Rigets hele Økonomi endnu ikke
havde vist sig. Tværtimod befandt man sig ca. 1808 tilsyneladende
i en aldeles glimrende Periode med Højkonjunktur paa mange af
Erhvervslivets Omraader.
Bedst stod det til i Landbefolkningen. Med de stigende Korn
priser fulgte høje Ejendomspriser, der gav Bondestanden Tryghed
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og en Følelse af Rigdom. De tidligere Fæstebønder, som havde
overtaget deres Gaarde, kunde med største Lethed forrente Gælds
byrden eller bringe den ud af Verden. Ogsaa Godsejerne fik fol
deres Hovedgaardes Vedkommende Del i de gode Tider, men
maatte lide Tab ved de tidligere Fæstebønders Udbetaling af Købe
summerne. Nu var Silkeborg Hovedgaard afgjort ikke nogen
»Korngaard« og kunde i denne Henseende ikke drage synderlig
Nytte af Konjunkturerne, men kraftig Stigning i det almindelige
Niveau for Landejendomspriser maatte nødvendigvis øve en gavn
lig Indflydelse i Retning af at hæve ogsaa denne Ejendoms Værdi
betydeligt. Dette var en Kendsgerning, omend den dybere Aarsag
mulig nok har været usund Spekulation og en Prisopskruning
paa visse Landbrugsprodukter, som ikke var holdbar i det
lange Løb.
Maaske er der saaledes egentlig intet væsentligt at kritisere
ved Gr. Begtrups Vurdering, naar der tages skyldigt Hensyn til
det nøjagtige Tidspunkt, paa hvilket den fremkom.
Saafremt man tænker paa de enorme Prisstigninger, som i Aa
rene 1918—20 fandt Sted paa Gaarde og Godser herhjemme, kan
det i og for sig ikke forbavse, at der i tidligere urolige Tider i
Danmarks Historie har fundet lignende kraftige Prisforskydninger
Sted. Og sidst men ikke mindst maa man holde sig klart, at Beg
trups Værdiansættelse af Silkeborg Gaard og Gods netop var en
Vurdering og ikke nogen konstateret Købesum i en virkelig
Handel, hvor der som bekendt helst skal være Fordele paa
begge Sider.
At Vurderingen imidlertid langtfra holdt Stik, da hele Dan
marks Økonomi kort efter brød sammen, og at Prisfaldet for
en Gaard som Silkeborg paa Grund af dennes særlige Beskaffen
hed maatte blive uhyggelig stort, er en ganske anden Sag og følger
af Forholdets Natur.
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IV.

AU KT10NE1X
Der var neppe nogen talrig Forsamling af lysthavende tilstede,
om overhovedet nogen, da Auktionsdirektøren, Assessor, By- og
Herredsfoged Blichfeldt1) fra Skanderborg Mandagen den 28. Juli
1823 ledsaget af Vidnerne Forvalter Eilersen, Silkeborg, og Skov
rider Langhoff, Virklund, indfandt sig paa Silkeborg Hovedgaard
for at afholde den tredie og endelige Auktion over denne Ejendom.
I Forvejen havde der ifølge den dagældende Auktionslovgivning
været afholdt en første og anden Auktion, men disse havde som
Formaliteter været henlagt til By- og Herredskontoret i Skander
borg, hvortil Silkeborg dengang hørte som en Del af HjelmslevGjern Herreders Retskreds, der havde Tingsted i Skanderborg.
I god Tid forud var eventuelle lysthavende blevet gjort bekendt
med Tidspunktet for de enkelte Auktioner og Beskaffenheden af
det udstrakte og omfattende Gods, som skulde under Hammeren,
ved følgende enslydende Bekendtgørelser i »Berlingske Tidende«
og »Aarhuus Stiftstidende«2):
»Efter gjentagen Reqvisition fra Raadmand og Politieassistent
Olsen i Aarhuus som committeret af Directionen for den almindelige
Enkekasse, og i Følge Forliig og Udlæg, agtes Silkeborg Hoved
gaard med underliggende Eiendomme opbuden til Bortsælgelse ved
3de offentlige Auktioner, som afholdes:

Mandagen den 30te Juni
dito
den 14de Juli, og
dito
den 28de dito
næstk., hver Dags Formiddag Kl. 10, første og anden Auction paa
Tingstedet her i Byen, men 3die Auction paa Gaarden selv.
1J

2)

Jens Ditlev Blichfeldt (1783—1858). Cand. jur. 1800. Audilor i Armeen ISOS. Assessor i Kobenhavns Politiret 1813. Byfoged og Byskriver i Skanderborg, Herredsfoged og Skriver i Hjclmslcv
og Gjern Herreder 1S20. Justitsraad 1S28. Enllcdigct 1852.
Aarhuus Stiftstidende 1823 Nre. 76, 78 og 80.
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Bemeldte Eiendomme bestaaer af følgende:
1) Silkeborg Hovedgaard, beliggende i Giern Herred, Aarhuus Amt, staaende for Hartkorn Hovedgaardstaxt Ager og Eng
24 Tdr. 4 Skpr. og Skovskyld 2 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdkr.
2) Silkeborg Mølle, hvortil er betydelig Aalefangst, skyldsat
for 17 Tdr.
3) Bøndergods, Jordskyld 34 Tdr., 7 Skpr. 3 Fdkr. 7/i2 Alb. Bøn
dergods Skovskyld 8 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr.
4) Tiendeydende Konge-, Korn- og Quægtiende i Them Sogn af
Hartkorn 52 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. % Alb.
6) Kirketiende Afgivt i samme Sogn af Hartkorn 175 Tdr. 5 Skpr.
7) Them Kirke, samt de paa Hovedgaardens og Bøndergodsets
Grunde værende betydelige Skove.
Auctionskonditionerne ville forinden første Auction være til
Eftersyn hos Raadmand Olsen i Aarhuus. Denne Publication skeer
i Overensstemmelse med Placaten af 22de April 1817, saavel til Lyst
havendes som Panthavernes Efterretning.
Skanderborg, den 26de Maj 1823.
Blichfeldt, Auctionsdirecteur.«

Hvad der saaledes skulde gaa for sig, Tvangsauktionen over
Silkeborg Hovedgaard, maa i og for sig ses som et enkelt Tilfælde
under den almindelige Tvangsauktions-Epidemi, som i
1820’erne hærgede det danske Samfund, men Godsets nærmeste
Forhistorie havde dog været af en saadan Art, at der er god Grund
til at antage, at det var en s æ r 1 i g daarlig og vanrøgtet Ejendom,
som havde naaet sin Skæbnetime.
Landsdommer Henrik Muhle Hoff havde i sin 10-aarige Ejertid
efter betydelig Evne og Formue udrettet væsentligt for at for
bedre Ejendommen. Han solgte i Aaret 1804 Gaard og Gods for
200.000 Rdl. med 54.000 Rdl. Gæld, altsaa med, som han siger, en
ren Formue derfra af 146.000 Rdl., til Ritmester Hans Heinrich
Halling1) til Friisholt og Overkrigskommissær Hans Peter Ingers1) Hans Heinrich G. Halling (1772—1839). Ritmester. Ejer nf Eriisholl. Ved Ophævelsen nf Samejet
sknl Halling for en Eordring pnn Ingerslev paa 250(10 Rbd. have faaet Nordskoven i Pant, jfr.
Drewscns Dagbog 16/0—25/7 1850. Silkeborg 1936, S. 02.
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lev1) til Rugaard. Allerede i 1805 solgte Halling sin Halvpart for
100.000 Rdl. til Ingerslev, der saaledes blev Eneejer. Ingerslev ejede
den derefter til Tidspunktet for Tvangsauktionen, dog med Und
tagelse af Aarene 1814—1817, da den af ham var solgt til en vis
Aastrup2) i Randers.
Det vil saaledes ses, at Godset indenfor et forholdsvis kort
Spand af Tid havde været Genstand for en Del Handel frem og
tilbage mellem Personer, som vistnok alle til Stadighed boede paa
fremmede og efter Datidens Trafikforhold fjerne Pladser, hvad der
just ikke var til Gavn for en omhyggelig Pasning af Landbedriften.
Selvom disse forskellige Ejere ikke tør betegnes som rene Ejen
domsspekulanter, der ligefrem lagde an paa at drive Rovdrift —
og dog satte Skovforordningen af 1805 en forsvarlig Bom for Ingerslevs ærlige Hensigt at hugge løs i Silkeborg-Skovene — er det
overvejende sandsynligt, at Ejendommen langtfra var blevet pas
set paa almindelig og forsvarlig Maade. Ydermere var der fulgt
Landbrugskrise og almindelig Krise i Kølvandet af Pengekrisen
i 1813.
linns Peter Ingerslev, f. 2. Februar 1702 i Maaralcl. S. af duv. Sognedegn i Maarslcl, »enere
Sognepræst lil Beder og Malling Hans I. og Christiane Abel. — Var 1782 Skriverkarl hos By
fogden i Viborg og tjente derefter i fem Aar hos Byfoged O. Scltner i Skive, i hvis Embeder
han ofte var konstitueret, nnar Sclrncr var fraværende i de mange Retssager, som den bekendte
Prokurator Peder Lund forte mod ham. Fra Ny laar 1788 Fuldmægtig paa Bangsbo, men havde,
da han i 1789 sogie Bevilling, i omtrent to Aar opholdt sig i Kobenhavn som Sollicitanl. Nov.
1789 exam. jur. (bekv.. vel). 25. Febr. 1791 Prokurator for alle Over- og Underetler i Danmark,
Hof- og Sludsrclten undtagen. 8. Nov. 1793 Viceraadmand i Aarhus. 13. Febr. 1795 Vejer, Manier
og Vrager i Aarhus. 1797 Ovcrkrigskommissær. 17. Okl. 1800 i Nnade entledigcl fru Rnndmandsembcdel. 28. Jan. 1810 Ridder af Dannebrog. Kobtc 179'1 Olund llovcdgaard i Hassing Herred
og fik 1795 Bevilling lil ul udparcellere Guarden og sælge Godsel, uden al Ilovedgaarden derved
mistede sin Frihed. Solgte 1796 Hovedparccllcn. Koble 1797 Oslergaard llovcdgaard for 30.000
Rdl. og solgte 1799 Guurdcn for 37.000 Rdl. Koble 26. Juli 1798 i Forening med Told- og Consumplionsinspeklor Stoekmann Rugaard llovcdgaard, som han 12. Oktober Aarcl efter blev Ene
ejer nf. 1801 koble han paa Auktion Hogholm llovcdgaard for 285,200 Rdlr. og solgte 1808, eflcr
al have bortsolgt nogle Parceller, atter Ganrden for 252,200 Rdlr. Endelig koble han 1801 i For
ening med Ritmester Hans Heinrich llnlling lil Friisholl Silkeborg llovcdgaard, som hun i 1805
blev Eneejer nf. Fra Rugaard soigle hun 1802 en Mængde Gods, 1812 Konge- og Kirketienderne
og 1814 Rosmus Kirke. Dod 20. Jan. 1830 pnn Rugaard. — I Henseende til Kob af en Del jyske
1 lovcdganrde i Udstyknings- og Spekulalionsojemed er der stor Lighed mellem II. P. Ingerslev og
Landsdommer Holf. — Ingerslev vnr en af de virksomstc Mcdsliflcrc nf saavcl Kronprinsens Klub
som del forenede dramatiske Selskab og senere uf Polyhymnia i zVarlms, og del var i huns Hjem
i Løveapoteket pnn Store Torv i denne By, nt det dramatiske Selskabs forsle Skueplads og Balsal
fandtes. Gifl 17. z\ug. 1798 i Orridslev Sogn m. Severine Elisabeth Rolhc, f. 9. Febr. 1773 i Skive,
dod 7. April 1828 pan Rugnurd. Datter af Landsdommer Caspur Peter R. og Edele Galharine
Soelbcrg. Hun g. 1. G. 27. Seplbr. 1789 i Aarhus m. Apoteker i .Aarhus, senere Skolelærer i O.
Hnlne Ole Severin Boggild, dobl 21. Juni 1757 i .Aarhus, dod 1. Seplbr. 1825 i O. Halnc. .Eglesknbel ophævet. — Ifolge en Familietradition blev II. P. Ingerslev dekoreret med Ridderkorset
for sil Arbejde for al gorc Gudciiaacn sejlbar. —
2) Formentlig Kobinnnd Frederik Bendix Aastrup, jfr. Aage Brunoe, Randers, historisk-lopografisk
Beskrivelse med Biografier, Kobenhavn 1924, Side 174, hvor /Vaslrup omtales under Anrcnc 1807
og 1814. Ilnn skal have udbetalt 120.000 Rbd. og anbragt 30.000 Rbd. i Godset især lil Pramme
og z\aleværk, jfr. Drcwsens Dagbog 16/6—25/7 1850, Silkeborg 1936, S. 62.

1)
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Fru Sevcrine Elisabeth /ngerslev, f. Rothe. Eller samtidigt Maleri.

Resultatet for Silkeborg Hovedgaards som for utallige andre
Ejendommes Vedkommende blev, eftersom Aarene gik, at Beløbet
af skyldige Skatter og Afgifter til Staten voksede sig stadig større,
og til Trods for at der sikkert fra det offentliges Side med Rette
eller Urette har været udvist al den Lemfældighed, man har været
i Stand til at indrømme, stod man altsaa overfor Tvangsauktionen.

AO

Ovcrkrigskom.miss.vr If. P. Ingerslev til Rugaard og Silkeborg. Efter samtidigt Maleri.

Rekvirenten af denne var ifølge Auktionsplakaten Direktionen
for den almindelige Enkekasse repræsenteret ved Raadmand og
Politiassistent Olsen fra Aarhus. Raadmand Olsen var naturligvis
mødt frem paa Auktionen og blev næsthøjestbydende med et Bud
paa 143.500 Rbd. Sølv. Højestbydende blev Forvalter Møldrup paa
Ristrup med et Bud paa 143.600 Rbd. Sølv. Begge Bud blev stad-
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fæstede med Hammerslag, men den endelige Approbation blev ud
sat ifølge en Bestemmelse i Auktionsvilkaarene. Begge de bydende
erklærede, at deres Bud var sket pr. Kommission, og at de ved
Approbationen vilde opgive deres Mandanters Navne.
Hvilket Formaal eller hvilken Taktik der ligger til Grund for,
at Enkekassen tilsyneladende har haft to samarbejdende Repræ
sentanter paa Auktionen, er ikke umiddelbart indlysende, men
ogsaa uden særlig Interesse. Hovedsagen er, at den nævnte Kasse
sorterede direkte under Statskassen, og at det reelle Forhold der
for blev, at Silkeborg Hovedgaard og Gods samt Skovdistriktet
ved Buddets endelige Approbation overgik til Statens Eje omend
foreløbig ikke som Domæne.

STYHELSEN
Tvangsauktionen i 1823 over Silkeborg Hovedgaard, Gods og
Skove var ensbetydende med Overgangen fra privat til offentlig
Eje, og dette førte nødvendigvis i Forvaltningen til forskellig Om
ordning og Personskifte, navnlig med Hensyn til de Qrgåner, som
fremtidig fik med Overledelsen at gøre. ’ .
Den sidste private Ejer af Silkeborg før Auktionen var Over
krigskommissær Hans Peter Ingerslev til Rugaard, men saavidt
vides opholdt han sig kun lejlighedsvis paa Hovedgåarden, som
han lod bestyre ved lønnede Folk. Hans Tillidsmænd paa Pladsen
var Forvalter I. S. Eilersen for Gaardens og Godsets Vedkom
mende og Skovrider Langhoff for Skovenes Vedkommende, d. v. s.
den forstlige Bestyrelse af disse, idet Kasseregnskabet for Skovene
varetoges af Forvalter Eilersen. Af den meget udførlige skriftlige
Instruks dateret 1. Maj 1819, som var udfærdiget for Skovrider
Langhoff, ses det dog, at Ingerslev havde givet ham et Par over
ordnede, nemlig Overførster, Justitsraad Brud1) og Oberstløjtnant
H. Rothe2). For sidstnævntes Vedkommende var Forholdet for
øvrigt det, at han var Panthaver i en Del af Silkeborg Skovene, og
dette Pant skulde han selv administrere. Efter Aftale med IngersGeorg Wilhelm Brucl (1752—1829). Fodl i Kellinghnuscn i Hannover. Tysk Forstkandidat fru Uni
versitetet i Gollingen. Kom her til Landet 1777 for nt planlægge nogle Skove, der tilhørte den
preussiske Minister Grev Hnrdcnbcrg, lærte derved Grev C. D. F. Reventlow ni kende og blev ved
hans Protektion 1788 Inspektor for Statens Skovanlæg i Jylland og i 1805 Overførsler for de nord
sjællandske Skove med Bolig paa Egelund.
2) Harald Rothe (1781 — 1848). Karakt. Mnjor 1813. Karakt. Obersllojtnnnl 1824. Siden karakt. General
major og Kommandant paa Kronborg. Se iovrigt Sofus Elvius og H. R. Hjorlh-Lorcnr.cn: Danske
Patriciskc Slægter, Kobcnhnvn 1891. Side 263—64.
1)
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lev og for at spare denne for en Del Ulejlighed paatog Rothe sig
imidlertid Administrationen af hele Silkeborgs Skovareal, og saaledes at Skovrideren skulde rette sig efter hans Paabud.
Oberstløjtnant H. Rothes noget indviklede Forhold til Silke
borg var nærmere dette.
I 1805 havde Overkrigskom
missær H. P. Ingerslev erhver
vet det samlede Silkeborg Gods
med Skovene. Under de van
skelige Tider efter 1814 kunde
han ikke opfylde sine Forplig
telser, og en af dem, det gik ud
over, var daværende Major og
Divisionskvartermester H. Ro
the, som sammen med sin Svo
ger Løjtnant Fix, var Panthaver
i Dele af det silkeborgske Gods,
nemlig Kongsgaarden, Svejbækgaarden og Sønderskoven. Om.\nitmand k. g. iiusenom.
kring 1820 overtog Major Rothe
midlertidigt Administrationen ef
ter privat Overenskomst med Ingerslev, og uden at Stats
gældsdirektionen paa Forhaand blev hørt, men med dens Billi
gelse. I Begyndelsen af Aaret 1823 indgav Rothe en Ansøgning til
Kongen om, at Statskassen vilde overtage hans og Svogerens An
dele i Silkeborg Gods, og efter at Statsgældsdirektionen havde

afgivet Betænkning, traf man ved kgl. Resolution af 1. April 1823 et
Arrangement, hvorved Staten erhvervede de paagældende Andele
i Godset mod at udbetale en vis Sum i rede Penge og give Kvitte
ring for et Beløb, som Major Rothe skyldte Statskassen af sin Ejen

dom, Svinningegaarden i Holbæk Amt. I Løbet af Aaret 1823 over
tog Statskassen derefter Bestyrelsen af hele Silkeborg Gods.

aa

Efter at dette var blevet Statsejendom, var højeste Instans i
Administrationen det kgl. danske Rentekammer i København, der
til at begynde med udøvede Styrelsen med Amtmanden i Skan
derborg som det normale officielle Mellemled. Denne Tilstand ved
varede nogle faa Aar og ophørte,
da Major Hans Jørgen Wodschow1)
blev udnævnt til Inspektør over de
kgl. Godser og Gaarde i Jylland,
hvoriblandt Silkeborg. Udnævnel
sen skete ved kgl. Resolution af 6.
Juni 1826, hvorefter Amtmand K.
G. Rosenørn2) i Skanderborg ved
Skrivelse af 19. Oktober s. A. med
delte Rentekammeret, at han den
ne Dag havde overgivet Bestyrel
sen af Silkeborg Gaard og Gods til
Major Wodschow.
Denne Embedsmand havde det
Fortrin, at han fra sin Ungdoms
Tid af var godt kendt med GaarKgl. Godsinspektor II. I. Wodschow.
Efter samtidig Miniature.
den og Godset. Han var nemlig
Svoger til Landsdommer H. M. Hoff, Silkeborgs Ejer i Tids
rummet 1794—1804. I sit lille selvbiografiske Skrift af 1810 omtaler
Hoff Side 32 »Hr. Hans Jørgen Vodschou, nuværende Capitain
ved de Siællandske Jægere, en ung Mand af megen Talent, som i
tre Aar var hos mig, og som jeg tilsidst kunde betroe alt, indtil han
efter overstanden Landmaaler-Examen, siden saa roesværdig selv
har gaaet sin egen Gang og banet sig Vei til den Velstand han
nu nyder.«
Hans Jørgen Lindcnpnlm Wodschow (1777—1844). Kgl. Godsinspektor og Landinspektor. Premier
løjtnant i Landeværnet 1804. Kaptajns z\ncicnnetct fra 1802. Virkelig Kaptajn 1810. Afsked med
Majors Karakter 1815. Afsked som Oberstløjtnant 1832. Ugift.
W. var Brodér til Landsdommer Iloifs anden Ægtefælle Anna Marie Wodschow.
2) Karl Gustav Roscnorn (1784—1858). I en Anrrække Byfoged i Varde. Amtmand i Skanderborg 1825.
Stiftamtmand i Aarhus 1828—43.
1)
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Major Wodschow traadte tilbage fra Godsinspektørstillingen i
1830 og blev samtidig afløst af Jacob Hornemann Bindesbøll1), der
fungerede som kgl. Godsinspektør over Silkeborg til 1850. I disse
tyve Aar viste Bindesbøll sig, som det vil fremgaa af de efterfølgende Afsnit, som en fore
tagsom og handlekraftig Mand,
der med virkelig Nidkærhed og
Omtanke varetog Statskassens
Tarv paa bedste Maade.
Hvad angaar Skovdistriktet
under Silkeborg, var Forholdet
ogsaa her det, at den øverste
økonomiske og juridiske For
valtning var henlagt under Ren
tekammeret. Den rent fagli
ge, forstmæssige Administration
hørte under Statsskovvæsenet,
hvis overordnede Organer var
de kgl. Forstmestre og Skov
ridere, som atter havde en Stab
Kgl. Godsinspektor /. 11. Bindesboll.
af Skovfogder og Skovarbejdere
Efter samtidigt Maleri.
under sig. Skulde man for dette
Tidsrums Vedkommende nævne et Navn paa en højtstillet Forst
mand, som har haft Betydning for Silkeborg-Distriktet, maa
1) Jacob Hornemann Bindesboll (1789—1852). Fadt i Bringstrup. Forrcldre: Sognepræst Jens B. og
Knrcn Johanne Hornemann. Student 1811 fra Roskilde Katedralskole. Cnnd jur. 1816. Forvalter
ved Stamhuset Fusingø, senere ved Frcderiksgave og Flcnslofle Godser i Fyen, Lnndvæscnskommissær i Assens og Hindsgavl \mtcr. I 1830 Inspektor over en Del nf do for Slntsgieldskassens
Regning overtagne Gaardc og Godser i Jylland og 1834 tillige Tilsynsforende for de ovrige. 1 1850
enllediget fra Stillingen som Inspektor over Bjornsholm og Silkeborg Godser. Amtsforvalter for
Skanderborg zXmlsluedistrikt 1845—1852. Dod i Skanderborg. Knmmerrnnd 1827. Juslitsrnad 1832.
R. af Dbg. 1851. Gift med Sophie Amalie Friis (1793—1871).
Bindesbolls yngre Brodrc var Biskop over l.ollnnd-Fnlslers Stift Severin Clandius Wilken Bindes
boll (1798—1871) og Arkitekt Michael Gollicb Birckner Bindesboll (1800—1856), Thorvaldscns
Museums Bygmester. Han var Fætter til Juslilinrius A. L. Drewsens Hustru Ingeborg, fodt Gollin,
og fra sin fynske Tid en god Bekendt nf II. C. Andersen, ligesom han har været en personlig
Bekendt af A. L. Drewsen for Silkcborg-Tiden.
Bindesboll ejetie fra 1834 Ganrden »Edclsborg*, som var udstykket fra Skanderborg Slots Lndegnard.
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det blive den senere kgl. Overforstmester, Kammerherre Fre
derik Ferdinand Krogh1), som fra 1825—34 var inspektionshavende
ved Statsskovene og i en Aarrække havde Silkeborg Skovdistrikt
under sit Tilsyn. Kammerherre Krogh, som døde 1844, mindes
endnu i Silkeborg ved det smuk
ke Udsigtspunkt paa den syd
lige Bred af Almindsø, oprinde
lig benævnet »Kammerherrens
Yndest«, af Michael Drewsen
forkortet til »Kynast«. Nuom
stunder kaldes Udsigtspunktet
blot »Kroghs Bænk«.
Ønsker man lokalhistorisk
saa paalideligt, det er muligt, at
danne sig et livagtigt og detal
jeret Billede af, hvorledes For
hold og Tilstande kom til at arte
sig paa Silkeborg Gaard og Gods
med Skovene i Tiden lige efter
Overforstmester F. F. Krogh. Efter Litografi.
1823, kan man blot gøre sig
grundig bekendt med de Leve- og Arbejdsvilkaar, som Staten for
ordnede for de Funktionærer og Medarbejdere, der umiddelbart fik
med Driften af Godset og Skovene at gøre. Man er her saa heldig at
kunne fremdrage en Mængde konkrete Enkeltheder, der betragtet
i Sammenhæng er af højst oplysende Art, og som virkelig i deres
Intimitet er i Stand til at rykke denne efterhaanden noget fjerne
og forbigangne Tid ind paa Livet af en.
Ved den nærmere Undersøgelse maa der sondres mellem Hovedgaarden og Godset paa den ene Side og Skovene paa den an
den Side.
1) Frederik Ferdinand Krogh (1780—1814). Fodt paa AVcdellsborg. Efter sin Faders Afgang Jæger
mester for det slesvigske Distrikt 1821—34. 1825—34 inspektionshavende ved Statsskovene. 1829
Tilsyn med Hedeplantagerne, ligesom han en .Aarrække bestyrede Silkeborg Distrikt. Fra 1835
Overforstmester for Kongeriget og Hertugdømmerne. Kammerherre, Gehejmckonfercnsraad m. m.

IIOVEDG AAR DEN OG GODSET
Den almindelige landbrugsmæssige og øvrige Bestyrelse var
her lagt i Hænderne paa Forvalter I. S. Eilersen, hvis Rettigheder
og Pligter var detaljeret fastslaaet ved en skriftlig Instruks op
rettet 29. April 1823 med Statsgældsdirektionens befuldmægtigede,
Oberstløjtnant H. Rothe. Antagelsen gjaldt foreløbig for Tidsrum
met 1. Maj 1823 til 1. Maj 1824. Kontrakten blev sluttet to Maaneder før den endelige Auktion paa et Tidspunkt, paa hvilket Sta
ten som Udlægshaver formentlig har haft Ejendommen til bruge
ligt Pant, og den trufne Disposition viser, at man har været al
deles sikker paa at faa Ejendommen udlagt som ufyldestgjort
Panthaver paa Auktionen.
Forvalter Eilersen1) havde antagelig bestyret Godset i nogen Tid
før Auktionen og var saaledes bekendt med Enkelthederne ved
rørende dets Bestanddele og Driftsmaade. Om han eller hans For
gængere tidligere har haft en ligefrem skriftlig Instruks, vides
ikke, men det er sandsynligt, eftersom Skovrider Langhoff havde
det. Begge disse Mænd er vedblevet med at forrette Tjeneste i
deres respektive Stillinger ogsaa i Tiden efter den af Staten fore
tagne Udlægsforretning.
Da det maa antages, at Instruksens endelige Formulering er
Resultatet af grundige forudgaaende Overvejelser og Samtaler, kan
det siges, at dens Indhold nøje afspejler alle de Arbejder og
Foranstaltninger, som i 1823 og følgende Aar efter kyndiges Op
fattelse maatte til for at gøre den aarlige Drift af Silkeborg Hovedgaard og Gods forsvarlig. Det er derfor i høj Grad oplysende og
udbytterigt at fordybe sig i de enkelte Afsnit af Instruksen.
Ifølge denne paahvilede det Forvalteren at besørge den nød
vendige Husholdning paa Gaarden og navnlig naturligvis at
sørge for, at Jorderne blev behørig behandlede og tilsaaede
med nærmere angivne Arter og Mængder af Korn og Rodfrugter,
1) Drcwncns Dagbog 16/6—25/7 1850. Silkeborg 1936, S. 60 omtaler under Aar 1816 en Forvalter
»Eigilscn*, som efter al Sandsynlighed er identisk med Eilersen.
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alt paa de aftalte Jordstykker og paa den aftalte Maade. løvrigt
skulde han varetage alt det fornødne ved Gaarden og til Krea
turernes bedst mulige Røgt, Gødningens »Formerelse« m. v.
Der skulde sættes en Del Kartofler og saaes nogen Havre og
Byg, men navnlig har Boghveden spillet en dominerende Rolle,
hvilket neppe taler til Fordel for Jordernes Beskaffenhed eller
Kultur.
Ved Vandmøllen skulde Forvalteren have den nødvendige Op
sigt med Møllekarlene, modtage »Toldkornet«, og da dette næsten
var en Nødvendighed til Egnens Beboeres Brødføde, maatte han
i Mangel af nærmere Ordrer efter sædvanlig Skik og Brug sælge
Kornet enten til Egnens almindelige eller den af Oberstløjtnant
Rothe opgivne Pris. Til Forvalterens egen Betryggelse blev det paa
lagt ham, hver Gang han maalte Korn op, da tillige at lade Møller
svenden attestere det opmaalte Kvantum i den Journal, som skulde
føres i Møllen.
Aalefiskeriet ved Vandmøllen var en af Silkeborg Hovedgaards
vigtigste Indtægtskilder paa de Tider.
Forvalteren fik derfor Paalæg om til Stadighed at holde Aaleværket i god Stand og Drift og at sørge omhyggeligt for, at Fang
sterne altid fik en god Behandling. Det stod Forvalteren frit for
enten at afhænde Aalene i og ved Silkeborg eller at lade dem
»vogne« til Aarhus eller Randers, hvor de da skulde sælges til
gangbar Pris. I disse Tilfælde skulde dog hver Gang »et paalideligt Menneske« følge Vognen og føre nøjagtig Journal over, hvad
der solgtes.
Dette udenbyes Aalesalg gav forøvrigt i 1828 Anledning til en Del
Skriveri mellem Rentekammeret og Godsinspektør Wodschow1).
Forvalter Eilersen havde da fundet paa, at han vedblivende vilde
have en til de kørende Aaleforretninger antaget »Assistent«, som
var blevet anskaffet med Oberstløjtnant Rothes Billigelse, lønnet
af Statskassen. Dette nægtede Rentekammeret rentud efter Wod1) Herom henvises i det hele til Afsnit VI.
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schows Indstilling, hvori anførtes, at den reelle Grund for Eilersen
til at fremkomme med dette Andragende hovedsagelig var at faa
Bekostningen ved en ekstra Arbejdskraft væltet over paa Stats
kassen, idet Aalehandelen alene paa langt nær kunde beskæftige
en Mand i alle Aarets Dage. Det var tværtimod nærmest en Slags
Sæsonarbejde.
Til Møllen var knyttet et Valkeværk. Her var det Forvalterens
Pligt at besørge det allerede indleverede Tøj, og hvad der senere
maatte blive indleveret, behørigt behandlet. Ligeledes skulde han
føre nøjagtig Journal over Ordrerne og Betalingen for disse.
Paa Godset skulde Forvalteren indkræve Skatterne paa anord
ningsmæssig Maade og ligeledes Landgilden. Det tilføjedes i denne
Forbindelse, at da Godsets Beboere paa nogle faa Undtagelser nær
svarede meget ubetydeligt i Afgift, ligesom enhver Gaard kun
havde omtrent 2 Tdr. Hartkorn, forventede man, at der ved Paapasselighed fra Forvalterens Side kun vilde blive ubetydelige
Restancer.
Ved fremtidige nye Bortfæstninger af Ejendomme under God
set skulde det være en Hovedregel, at ingen Skovgræsning maatte
tilstaaes nogen. Ligeledes maatte Gaardens Besætning, der den
gang hovedsagelig bestod af Faar, ikke komme i Skoven, men de
12—1500 Tdr. Land af Skovene, hvor der tidligere havde været
Græsning, skulde herefter være Fredskov.
Al den indavlede Sæd skulde Forvalteren besørge »udtorsken«
og Sæden, forsaavidt den ikke skulde bruges til Vintersæd paa
Gaardens Mark, oplagt til nærmere Ordre.
Gaardens Bygninger og Værker samt Them Kirke skulde For
valteren vedligeholde paa den mest økonomiske Maade. Herved
var dog at bemærke, at Mølleværket holdtes frit vedlige af »Peder
Møllebygger« ifølge hans Kontrakt, og om Them Kirke var der
ogsaa sluttet en billig Kontrakt, som blev overleveret Forvalteren.
Saa længe ingen Forstbetjent var blevet beskikket, havde For
valteren, hvis hans Tid strakte til, Overopsyn med Skovbetjentene,
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at disse gjorde deres Skyldighed, at intet blev stjaalet, samt at
hvad der var Fredskov, virkelig blev bevaret som Fredskov. Lige
ledes skulde han udbetale Lønningerne til disse Betjente til rette
Forfaldstid.
Dette Overopsyn er sikkert blevet et dødt Bogstav, da Sta
tens Forstvæsen hurtigt selv har overtaget Opsynet ved sine egne
overordnede Embedsmænd. Gaardens og Godsets Drift har utvivl
somt ogsaa givet Forvalteren mere end tilstrækkeligt at tage
vare paa.

Inden 6 Uger efter hvert Aars 1. Maj havde Forvalteren Pligt
til at aflægge Regnskab med tilhørende Bilag for samtlige Ind
tægter og Udgifter af Gaard og Gods, Værker og Skove. Paa For
langende skulde han endda afgive maanedlige Uddrag af Regn
skabet. Dette Regnskab var det ømme Punkt for Forvalter Etter
sen, der aabenbart ikke har haft Evner i den ædle Bogføringskunst.
Gang paa Gang indskærper Rentekammeret »nøjagtig« og »be
hørig« Regnskabspligt for ham, til Tider paatales Uoverensstem

melser i Regnskabet, eller der fremsættes anden positiv Kritik af
dette. Tilsyneladende har Ettersen lige til sin Fratrædelse været
nogenlunde uforbederlig i denne Henseende.
løvrigt blev det i Almindelighed paabudt Forvalteren at til
sende Oberstløjtnant Rothe Underretning om alt Gaard og Gods
vedkommende og at indhente Ordre i tvivlsomme Tilfælde, og hvor
Opsættelse ikke var til Skade. Naturligvis maatte han i det store
og hele handle efter bedste Skøn. Staten forbeholdt sig dog som
almindelig Regel Ret til de Forandringer, den maatte finde An
ledning til at gøre i Instruksen vedrørende Ejendommens Tarv,
men denne for Forvalteren noget ilde klingende Passus er der

neppe gjort videre Brug af.
Forvalter Ettersens aarlige Løn var 300 Rbd. Sølv. Desuden
fik han 2 Heste fodret og græsset sammen med Gaardens egen Be
sætning, og endelig nød han fri Kost m. v. paa Gaarden.
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Til Sikkerhed for sine Oppebørsler maatte Eilersen stille Kau
tion for 1000 Rbd. Sølv. Denne Kaution blev stillet af en Gros
serer Lange i København.
Nogen Tid efter Stillingens Overtagelse giftede Forvalter Ei
lersen sig, vistnok i 1824, og han androg da om, at Hustruen maatte
overtage Husholdningen paa Godset, hvilket blev bevilget. Alle
rede tre Aar senere, altsaa i 1827, var Fru Eilersen kørt træt, og
Manden ansøgte da om Hustruens Entledigelse som Husholderske
og om, at hun maatte faa Føden m. m. paa Gaarden paa visse Be
tingelser. Ogsaa dette blev, saavidt det ses, bevilget.
Forvalterens Instruks forudsatte, at han drev Landbruget for
Statskassens Regning, og gennem kortere Tidsrum har dette ogsaa
været Ordningen. For det meste har Forholdet dog sikkert været
det, at Staten har forpagtet Bedriften ud, og der blev i disse Til
fælde oprettet Forpagtningskontrakter med de paagældende. Paa
de Tider, hvor Gaarden var forpagtet ud, boede Forpagteren paa
Hovedgaarden og Forvalteren paa Avlsgaarden Marienlund, som
senere i Tiden blev Skovridergaard. Det siger sig selv, at i de Tids
rum, da Gaarden blev drevet af Forpagteren, gik adskillige af
Forvalterens væsentlige Pligter over paa Forpagteren, og først
nævntes Instruks maatte følgelig forsaavidt modificeres.
*

Det giver altid et vist Begreb om Arten og Størrelsen af en Be
drift at skaffe sig Kendskab til dens Folkehold paa en given Tid.
Hvis man derfor i en saadan videbegærlig Hensigt havde aflagt
et Besøg paa Silkeborg Hovedgaard i Dagene lige efter den 1.
Maj 1823, vilde man have kunnet faa Lejlighed til at stifte Be
kendtskab med de Tjenestefolk, som var fæstede fra denne Dag
at regne.
Der var for det første »Forvalterens Medhjælper«, Andholm,
som rimeligvis har været Fuldmægtig eller Stedfortræder for For-

Skoeridcrga arden Renistnipgaard (Xaaege). Efter gi. Fotografi.

valteren, en Slags Underforvalter. Han var den højest lønnede af
samtlige underordnede paa Gaarden. Da Lønnen var den samme
som den tidligere omtalte »Aaleassistents«, nemlig 50 Rbd. aarlig, er det muligt, at der her er Tale om en og samme Bestilling.
Bedriften varetoges iøvrigt af »Bedstekarlen« (nu hedder det
vel Forkarl) Søren Pedersen, der for 20 Rbd. Sedler var fæstet for
Vz Aar, og som tillige skulde besørge Stampningen i Valkeværket
i Vandmøllen.
Endvidere traf man paa Arbejdskarlen Christen, som tillige
var Gaardens Smed, Lars Jensen, Rasmus Kiersgaard og Søren
Hedegaard, sidstnævnte var tillige Gartner, samt Røgteren Niels
Degn, der tillige skulde forrette andet forefaldende Arbejde. Alle
disses Løn laa adskilligt under Bedstekarlens, men var iøvrigt
indbyrdes forskellige.
Ved Vandmøllen var ansat Mølledrengen Niels Tolstrup, som
ogsaa skulde forrette andet Arbejde, naar det forlangtes, og han
kunde undværes fra Møllen.
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I Hø- og Kornhøstens Tid var der antaget nogle løse Arbej
dere, nemlig Michel Ditlevsen, som »holder sin egen Høe-Lee«,
samt Kvinderne Johanne Nielsdatter og Jens Roms Kone.
Var man gaaet ind i Køkkenregionerne, vilde man have truffet
Husjomfruen, Jomfru Møller, Bryggerspigen Mette og Kokke
pigen Anne. Begge Piger skulde tillige malke.
Som det vil ses, har det været en ikke ubetydelig Husholdning,
der har været ført paa Silkeborg omkring ved 1823. Tæller man
Forvalteren og Ægtefælle med, kommer man op paa 13 daglige
Mennesker, i Hø- og Kornhøstens Tid formodentlig mindst 3 Per
soner yderligere.
Skønt Lønningerne maalt med Nutidens Maalestok synes lave,
og Levemaaden vel sagtens har været ganske jævn, har det sikkert
Aar for Aar med et saadant Folkehold i Forbindelse med talrige
andre Udgifter neppe været muligt at faa Balance mellem Ind
tægter og Udgifter paa en saa tarvelig og forsømt Gaard, som
Silkeborg dengang var og forøvrigt vedblev med at være lige til
Handelspladsens Grundlæggelse.

*

*

At man paa Tvangsauktionens Tidspunkt i 1823 endnu levede
under den uindskrænkede Enevælde med en meget vidtdreven
Centralisation, faar man et levende Indtryk af, naar man kommer
til Bunds i Styrelsens Behandling af Silkeborgs større og navnlig
mindre Anliggender.
Forvalter Eilersen paa Silkeborg sorterede i det første Par Aar
i alle Enkeltheder direkte under Amtmanden i Skanderborg, og
hans indsendte Skrivelser om Tilladelse til Anskaffelse af nye Gar
diner, til at bortsælge en gammel Møllesten, til at købe Saasæd og
Hestefoder, til at rejse bort nogle Dage »i egne Affairer«, Ind
stilling af nye Fæstere, Udvisning af Træ i Silkeborg Skovene til

et nyt Møllehjul m. m. blev alle indførte i Amtets Journal under
Saggruppe Landvæsenssager, forinden Indsendelsen til Rentekam
meret fandt Sted.
Det er for en Nutidsbetragtning forholdsvise Ubetydeligheder,
for ikke at sige rene Smaatterier, som navnlig i Aarene 1823—1828
har været forelagt de høje Herrer i det kgl. danske Rentekammer
til Overvejelse og Beslutning Silkeborg vedrørende. Der kan
eksempelvis nævnes: Eilersens Antagelse af en Dreng ved Møl
len, Nægtelse af at han personlig holder 6 å 8 Faar paa Hovedgaarden, angaaende Køb af Hø og Skri vematerialer (!), om An
tagelse af en Arbejdsmand, Løn til en Møllekarl, om Dyrlæge
omkostninger og andet lignende.
Amtet kunde undertiden afgøre Sagen paa egen Haand, men
som oftest videresendes den til Rentekammeret, der sender Amtet
Svar, som saa meddeles Eilersen. Der er dog neppe Tvivl om, at
der i nogen Grad skete en Ændring i Styrelsen, efterat Silkeborg
i 1826 var blevet underlagt en kgl. Godsinspektør. Efter det første
Par Aar som Overgangstilstand har det ganske sikkert været Me
ningen med dette Skridt, at Rentekammeret derefter skulde være
fritaget for at befatte sig med de mindre og ubetydelige Spørgsmaal, som nu helt blev overladt til Godsinspektøren og Forvalte
ren, dog naturligvis saaledes at der altid i Tvivlstilfælde burde og
skulde æskes Resolution i Rentekammeret.
I det store og hele forblev Driften og Styrelsesformen, saaledes
som den er skildret i det foregaaede, uændret i 20—30 Aar, hvor
efter den faktisk undergik adskillige Forandringer ved Tidspunk
tet for Papirfabrikens og Handelspladsens Grundlæggelse. Der
imod bevirkede Skovenes og Godsets Overgang til Domæner i 1837
og 1840 kun nogle formelle, regnskabsmæssige Omlægninger i
Centraladministrationen.

❖

*
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Henimod Slutningen af 1820’erne synes det, som om Forvalter
Eilersen var kørt træt. Den 10. Februar 1828 ansøgte han om sin
Afsked til 1. Maj d. A., skønt han ikke havde sagt Stillingen op.
Han købte Allinggaard, men blev snart utilfreds dermed og paa
tænkte at sælge, hvorefter han igen vilde være Forvalter paa
Silkeborg. Dette lod sig imidlertid ikke gøre. Stillingen der var
blevet besat med en vis Dinnes Poulsen fra Mejlgaard, som ogsaa
maatte stille behørig Sikkerhed i Anledning af Hvervet. Poulsen
ses at have beklædt Forvalterposten i hvert Fald til 1. Maj 1831,
dog at der har været Tale om Afsked allerede i Slutningen af 1828,
paa hvilket Tidspunkt Exam. jur. Poul Reesen Wendelboe fra
Balle i Mørke paa Randersegnen har ansøgt om Stillingen. Saa
sent som i 1836 fik Forvalter Poulsen sine Kautionsbeviser til
bageleveret, efter at han overfor Statskassen havde frigjort sig
for ethvert Ansvar. Derimod afvistes et Krav paa 150 Rdl., han
havde fremsat som Godtgørelse for Skrivematerialier.
Silkeborgs sidste Forvalter, formentlig fra 1. Maj 1831, var
derefter Forvalter Knudsen. Som sine Forgængere maatte Knud
sen stille Kaution, der i hvert Fald i dette Tilfælde blev effektiv. I
1845 efter Knudsens Død indbetalte Godsinspektør Bindesbøll
nemlig til Rentekammeret fra Kautionisten, Bager Fentzes Enke
i Assens, 529 Rdl. 51 Sk., som var Knudsens eller hans Dødsbos
Skyld til Statskassen. Forvalter Knudsen har sikkert siddet i
meget trange Kaar, og hans Enke indsendte gentagne Gange An
søgninger til Staten om Understøttelse. Da Godset i 1840 blev Do
mæne, ansøgte Knudsen om, at han uanset Forandringen maatte
fortsætte som Forvalter, hvilket Regeringen bevilgede.
Om Forvalter Knudsen haves der et Par samtidige Udtalelser,
den ene fra 1835. Den senere Justitiarius A. L. Drewsen1) var da
paa et kort Ophold i Silkeborg og har i sine Rejseoptegnelser gjort
1) Adolf Ludvig Drcwsen (!S03—1885). Justilinrius i Kriminal- og Politiretten i København 1847—70.
Præsident i Det kg), dnnske Lnndhnsholdningsselskob 1S60—60. Ekstraordinær Assessor i Højesteret.
Konferensrund. S. K. nf Dbg. Dbmd.
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Skovridergaarden .\farienlund. Efter Akvarel af Godfred Christensen.

en lille Notits om Forvalter Knudsen »med Messingparyk«1). Om
dette har været en Reminiscens fra Piskeparykkernes Tid i det
18. Aarhundrede, skal være usagt, men er maaske mulig.
I 1840 omtalte Godsinspektør Bindesbøll i et Brev til sin Onkel,
Konferensraad Jonas Collin2), Forvalter Knudsen som »en svage
lig, mistroisk og sær men ellers brav Mand.«3) Han har aabenbart
været noget ud over det sædvanlige baade af Udseende og Væsen.
Forvalter- og Forpagterstillingen paa Silkeborg i Perioden
1823—ca. 1840 har tydeligvis ikke været nogen Dans paa Roser.
Guld har disse Mænd ikke spundet, tværtimod. Men Stillingen bød
dog et Levebrød, og der har antagelig dengang som nu i beslæg
tede Tilfælde altid meldt sig Ansøgere under Vakancer, Ansøgere
som endda med Glæde og Fortrøstning tog mod Stillingen. Man
levede endnu i Skyggen af den forfærdelige Krise i Aarhundredets andet Tiaar, og en Mængde Landmænd var i Tidens Løb
blevet tvunget bort fra deres Gaarde og skulde ind i nye Livsil Drewsens Dagbog 10/0—25/7 1850. Silkeborg 1930. S. 12.
2) Jonns Collin (1770—1801). i’innnscmbcdsinnnd. Gchcjmckonfcrensrnnd. Fremragende bnade som cn
nf Danmarks hojsl betroede Embedsmand og som menneskelig Personlighed. IL C. Andersens fader
lige Ven og Protektor.
3) Se Afsnit IX. Brev Nr. 2.
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stillinger og helst ved Landbruget. Det er temmelig sikkert hoved
sagelig fra saadanne nødstedte og havarerede Landmænds Kreds,
at Forvalterne og Forpagterne paa Silkeborg er blevet rekrutteret.

Angaaende Jordernes Beskaffenhed og Driftsmaaden paa Silke
borg Hovedgaard i det heromhandlede Tidsrum haves der enkelte
samtidige Udtalelser og Beskrivelser, som er velegnede til at
danne et Billede af Forholdene, særlig for den landbrugskyndige
Læser.
Allerede fra 1823 giver Forvalterens Instruks udførlig Besked
om den Afgrøde, man ansaa for passende efter Gaardens Bonitet
og Størrelse, og om det indbyrdes Forhold mellem de forskellige
Slags Afgrøder. Ifølge Instruksen havde Forvalteren Ordre til at
sætte ca. 12 Tdr. Kartofler og at saa 12 å 14 Tdr. Havre, ca. 3 Tdr.
Byg og 26—30 Tdr. Boghvede. Denne Sædart har man dyrket paa
Gaarden lige til det Tidspunkt, da Landbruget blev nedlagt. Fol
en Del Aar siden levede der i Funder en gammel Bonde, der, naar
han fortalte Minder fra sin Knøsetid først i 1840’erne, ikke glemte
at fortælle, at han da havde været med til at harve Gaardens
Boghvedemark, der laa der, hvor Silkeborg Torv nu er beliggende.
I Tidsrummet 1823—1840 var Silkeborg Hovedgaard i visse
Perioder bortforpagte!, men Tilstandene blev ringere og ringere.
Fra Naturens Side var Jorderne daarlige, og da Tiderne udgjorde
en absolut Hindring for, at der kunde ofres Kapital af nævne
værdig Betydning paa Grundforbedring, blev Forholdene efterhaanden overordentlig slette. Paa sine Steder af Arealerne skal
der have været Sandflugt. Med det reducerede og tarvelige Krea
turhold, som fandtes paa Gaarden, havde denne aldrig været i god
Gødningskraft og kom aldrig deri. Kunstige Gødningsstoffer var
dengang et ukendt Begreb.
Det Indtryk »usle Jorder«, som den nøgterne og opmærksomme
Iagttager, Justitiarius A. L. Drewsen, i 1835 fæstnede i sin Rejse-
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kalender, har utvivlsomt været den rette Karakteristik. Indtrykket
er ikke blevet afsvækket i 1850. I dette Aar har Drewsen gjort
følgende Bemærkning i sin Dagbog1):
»Ved saaledes at færdes i Silkeborgs Omegn forbauses man
ved at see, hvor magre og golde saagodtsom alle Jorderne ere; kun
paa enkelte indskrænkede Steder viser de Tegn til Frugtbarhed,
saasom Skraaningen af Frydensberg Bakker ned mod Aaen; men
forøvrigt kunne de ikke sees at bestaa af andet end Sand, Gruus
og Steen. — Naar de have været dyrkede og ligge i Hvile, seer
man knapt et ordentligt Græsstraa paa dem, men lutter Planter,
der voxe paa ufrugtbar Grund, og naar de ligge i længere Tid,
begynder Lyngen straks at springe. I denne Tid ere mange af
dem i Afstand ganske røde, fordi den vilde Syre, som har bemæg
tiget sig dem, staaer i Flor. Godsinspecteur Bindesbøll meddelte
mig, at Silkeborg Jordens Taxt er 1—2 til 3, og at den bedste
(Sjællands Ager) som er nu, hører til Byens Marker, staaer i 8.«
Uagtet Forpagterne sad for en meget billig Afgift, klarede de
sig daarligt, og i Tiden omkring ved 1840 havde de kun Kontrakt
for eet Aar ad Gangen, for at man kunde lade dem fratræde, naar
det skulde være.
Om Beskaffenheden af Silkeborg Hovedgaard og Gods findes
der en udførlig og oplysende Beretning i I. C. Schythe’s Værk:
Skanderborg Amt, København 1843, Side 119 og 421, hvorfra skal
anføres følgende:
»Det Hovedgaarden tilhørende Areal udgør 400 Tdr. Land Ager
og 90 Tdr. Land Eng, og er, tilligemed den tilhørende Mølle og
Brugen af de 368 Arbejdsdage, bortforpagte! for 200 Tdr. Byg, be
talte efter Capitelstaxten, samt Tilsvaring af de paa Ejendommen
hvilende Skatter. — Saa ødsel, som Naturen har været i at ud
smykke denne Egn med alle de Skjønheder, som en yppig Skovvæxt paa et coupeert, med Søer opfyldt Terrain formaaer at fremI) Drcwscns Dagbog 10/0—25/7 1850. Silkeborg 1030. S. 12 og 20. Godsinspektor Bindesboll akrev i
IS-'iO til Rentekammeret, nt .Hovcdgnnrdsmnrkcrnc til Silkeborg crc i den Grad magre og sandede,
nt man vanskelig i Jylland vil finde dem »lettere.« Se Afsnit IX. Den aarllge Forpagtningsafgift var
omkring 1840 nnsat til 2 Mk. pr. Td. Lnnd.
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byde, ligesaa karrigt har don betænkt Jordbunden med den frugt
bringende Muld: næsten over det Hele er Jorderne skarpsandede,
kun med enkelte Smaapletter af en noget bedre Beskaffenhed, dog
med Sand i Underlaget. Ofte er det fine hvide Sand ved et bruunt
eller sort, organisk Stof forbundet til en løst sammenhængende
Masse, der ved at komme i Berøring med Luften taber sin mørke
Farve og henfalder til et skarpt Sand, næsten saa fiint som Aske.
En saadan mørk Jordbund kaldes der i Egnen »gurret« og er den
ufrugtbareste af alle. — Ogsaa Sand-Ahl findes paa nogle Steder
af Godsets Territorium, og det saa nær ved Overfladen, at den
bliver til Hinder for Agerdyrkningen.
Endnu eet Onde lider denne Egn af, nemlig Flyvesand, et Onde,
hvis Virkninger ere saameget mere fordærvelige, som de ere
umulige at forudsee og vanskelige at forebygge. I Linaa Sogn, paa
Silkeborgs Grund, i den østlige Ende af Nordresko ven, tæt ved
Guden-Aaens højre Bred, ligger en flad Strækning paa omtrent
145 Tdr. Land, hvis næsten nøgne Sand er saa fiint, at det af Vind
strømningerne kan føres langt ud over de tilgrænsende Egne, til
største Fordærv for et Jordsmon, der alt i Forvejen ikke er syn
derligt muldrigt...............
Paa Silkeborg Hovedgaard er Besætningen: 25 Malkekøer, 25
Stkr. Ungqvæg, 250 Faar af blandet, noget forædlet Race og af
eget Tillæg, samt 10 Heste. Skjøndt Silkeborg Gods for største
Delen strækker sig ind i Them Sogn, ville vi dog her med det
Samme anføre, at der paa Gaardene under dette Gods (til ca. 2
Tdr. Htk.) gjerne holdes 8 å 10 Høveder af Stort og Smaat, 10 å 12
Faar og 2 Heste, en Besætning, saa ringe den end er, de dog næppe
skulde være i Stand til at føde, hvis de ikke havde en ret god
Hjælp i deres Enge. Studehold til Markarbejde vilde især i denne
magre Egn være at foretrække for Heste, men disse Dyr kunne
Godsets Beboere ikke vel undvære, da de fortjente en stor Deel
af deres Livsophold, deels ved Kjørseler paa Godset med Træ,
Tørv, Teglsteen m. m., deels ved Reisendes Befordring. Trækstude
træffer man derfor kun hos een Gaardmand paa Godset«........
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Landskab ved Marienlund. Efter Blyantstegning af Godfred Christensen fSG7.

Ikke uden Intei*esse er det at betragte den kolossale Prisstig
ning, som Silkeborg Gaard og Gods var Genstand for i sidste
Halvdel af det 18. og Begyndelsen af det 19. Aarhundrede. Denne
Prisstigning kan konstateres ved de forskellige Handler om God
set. Handelspriserne i Aarene 1769, 1794 og 1804 var henholdvis
44.080 Rdl., 60.000 Rdl. og 200.000 Rdl. Herved maa endda bemær
kes, at Handelen i 1794 var fra Ritmester H. N. Hoff til Landsdom
mer H. M. Hoff, altsaa fra Fader til Søn. Dette vil altsaa sige, at
endskønt efterhaanden mere og mere af Bøndergodset var blevet
fraskilt og solgt, var Godset dog ved forskellige Salg gennem om
trent 40 Aar steget til omkring ved den femdobbelte Pris, ja det
vurderedes endog af den kyndige Landøkonom, Professor Gr. Beg
trup i 1808 til 447.575 Rdl.1) Men Omslaget kom derefter brat og
frygteligt med Statsbankerotten i 1813 og de daarlige Konjunk1) Herom henvises i det hele til Afsnit III.
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turer i de følgende Tiaar. Tvangsauktionen i 1823 konstaterede en
ganske anden og meget lavere Værdi, og saa var Forholdet endda
det, at Staten købte for dyrt set fra Rentabilitetsynspunktet.
I. C. Schythe skriver, at Bygningerne, der hørte til Silkeborg
Hovedgaard, var opførte af Grundmur med en »indskrænket« Ho
vedbygning, men rummelige og velindrettede Udhuse.
Da den nuværende Hovedbygning i det Ydre er den samme
som i 1843, synes Adjektivet »indskrænket« misvisende1). Den
har sikkert passet til sit Formaal, og de, der endnu har de gamle
»Længer« i Erindring, vil utvivlsomt have bevaret det Indtryk,
at der har været smuk Harmoni og gode Proportioner i hele Gaardkomplekset. Hovedbygningen, som i 1840’erne var stærkt for
falden, var opført ca. 1770 af Ritmester Hans Nic. Hoff, delvis af
Materialer fra Hovedbygningen af den gamle Middelalderborg
Silkeborg Slot, som var sunket i Grus, og hvis Ruiner paa Næsset
i Papirfabrikens Have paavises endnu. Ladebygningerne til
Hovedgaarden opførtes af Bindingsværk, men genopførtes efter en
Brand i 1777 af Grundmur.
Det til Gaarden hørende Bøndergods var beliggende i Virklund
By, Them Sogn, og bestod i 1843 af 10 Gaarde, 9 Huse med Jord
og 12 Lejehuse uden Jord. Den aarlige Landgilde og Lejeafgift
heraf beløb sig til 233 Rbd. og 4 Tdr. Rug. Desuden forrettedes der
368 Arbejdsdage. Hoveriet paa Godset var hævet allerede i Slut
ningen af det 18. Aarhundrede.
Ved kgl. Resolution af 17. Oktober 1792 havde Ritmester H. N.
Hoff faaet Tilladelse til Tid efter anden at bortsælge Hovedgaardens Bøndergods, enten alt eller en Del af det, til Beboerne selv
eller andre lysthavende, og uden at Hovedgaarden derved skulde
miste sin Skattefrihed eller andre privilegerede Rettigheder, som
var tillagt den Slags Gaarde. Ved samme Lejlighed blev der af
1) Hovedbygningen rummede frn |cn. 1850 i Stiicelngen Skole, Kirkesal smut Gods- og Postkontor og
var tillige Privatbolig for Postmesteren og vistnok ogsna Skolelæreren. I senere Tid har der foruden
Postkontor været indrettet to rummelige Privatlejlighcder, hvortil kom en Mængde Værelser i overstc Stokværk.
Under meget primitive Forhold paa Grund af Bygningens forfaldne Tilstand boede Kong Christian
den Ottende og Dronning Caroline /\mnlic med Folge paa Hovedgaarden frn 27. Juli til i. August
IS'iO, jfr. V. Drcchscl: Silkeborg 1840—ISSO, Kobenhavn 18S0, S. 22—23.
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landøkonomiske Grunde til Betryggelse af Parcelkøbere og Bøn
der truffet visse Bestemmelser for at sikre Oprettelsen af Jordbrug
af passende Størrelse. Endvidere skulde Lodderne udskiftes af
Fællesskabet og Hoveriet nærmere reguleres. Som nævnt bort
faldt dette dog fuldstændigt allerede inden Aarhundredets Udgang.

Det ret interessante Spørgsmaal, om hvorvidt Silkeborg Hovedgaard og Gods nogensinde i Tidsrummet 1823—1846 har været
rentabelt, maa sikkert besvares benægtende. Formentlig har der
endog fra Aar til Aar været større eller mindre Underskud, der
ganske vist nu vanskeligt lader sig konstatere.
Ifølge Normalbudgetet (Statsbudgetet) for 1841 var Silke
borg som Aktiv opført med en Sum, stor til Rest 59.910 Rbd. 41 Sk.
Om Ejendommen i det nævnte Aar har givet Statskassen noget
Overskud, naar Forstintraderne holdes udenfor Regnskabet, kan
ikke afgøres, da der kun anføres, at det aarlige Overskud af Frederiksgave og Flenstofte Godser samt af Silkeborg Gods (uden Skov
udbyttet) kan anslaaes til 13.000 Rbd. Disse Indtægter medgik
imidlertid dels til Forrentning af en i Silkeborg Gods prioriteret
Gæld paa ca. 17.000 Rbd., dels til Forrentning til Statskassen og
Afskrivning af den Sum, hvortil de to andre Godser stod bogført.
I Normalbudgetet for 1842 findes derimod Silkeborg Gods
alene opført blandt »Indtægter under det kongl. Rentekammer«
uden noget Overskud, idet Forstintraderne ikke føres til Indtægt
paa Godsregnskabet, men indgaar paa en anden Konto1).
Naar Administrationen ikke havde formaaet at bringe Balance
i Regnskabet omtrent 20 Aar efter Godsets Overtagelse, kan det
neppe være nogen hasarderet Slutning at paastaa, at Balance, end
sige Overskud, ikke er forekommet noget Aar i hele den omhand
lede Periode.
1) I. C. Schytlic: Skanderborg z\nit, Knbcnlinvn 1843, S. 118—118 Noten.
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SKOVENE
Ligesom med Hensyn til Hovedgaarden er det af Interesse at
gøre sig klart, hvilken Stab af Personer der i 1823 var ansat ved
Silkeborgs Forstvæsen, idet Tvangsauktionen medførte, at dette
Personale uden videre overgik fra det private Tjenesteforhold til
Statens Tjeneste.
I Spidsen for Skovfogderne og som Chef for det stedlige Forst
væsen stod Skovrider Langhoff. Som tidligere anført havde han i
adskillige Aar været i den sidste private Ejers Tjeneste og var af
ham og hans befuldmægtigede, Oberstløjtnant H. Rothe, allerede i
1819 og 1820 blevet udstyret med en meget udførlig skriftlig In
struks med Supplement, som nøje opregnede hans Rettigheder og
navnlig hans Pligter. Som kendt og indarbejdet Mand paa Pladsen
blev Langhoff, uanset at han ikke havde taget Forsteksamen, an
taget af Statsskovvæsenet til at fortsætte som Skovrider paa Silke
borg Skovdistrikt ifølge de Instrukser og Reglementer, som gjaldt
for disse Tjenestemænd, og med en kgl. Forstmester som nær
meste overordnede. I det første Par Aar havde Langhoff Bolig som
Fæster paa en Gaard i Virklund, nemlig den nuværende »Thorsøgaard«, som er beliggende ved Thorsøs østre Side, og som delvis
har været Genstand for Udstykning til Sommerhusbebyggelse. Al
lerede den 17. September 1825 resolverede Rentekammeret imid
lertid, at der næste Foraar, altsaa 1826, skulde indrettes en Bolig
for Skovrideren af Stedet »Remstrupgaard« (Naaege), naar denne
var blevet ombygget, og der boede Skovrider Langhoff til sin
Død i 1830.
»Remstrupgaard« var derefter Skovriderbolig i godt 20 Aar og
husede i den Tid Langhoffs Efterfølger, Skovrider Harmsen1) fra
1830 til 1841, hvilket Aar han blev forflyttet, og derefter Skovrider
1) Christian Gottlieb Cornelius Hnrinscn (1795—1S00). Forstlig Uddannelse fra 1812—20. Efter Eksamen
forskellige Ansættelser hovedsagelig i Slcsvig-Holstcn. Skovrider ved Silkeborg Distrikt og Snndflugtskommissær i Skanderborg Amt 1830—41. Derefter forflyttet. Var trotis sin tyske Fodsel en
dansksindet Mand, tro overfor den Regering, han tjente, hvilket blandt andel fremganr nf hans
Bortjngelse fra Slesvig straks ved Krigens Begyndelse i 1848 saml Bcnaadelsen med Dannebrogsmændenes Hæderstegn i 1851.
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Nyholm1) fra 1841 til 1846, da ogsaa han blev forflyttet. Efter
følgeren, Skovrider Svanenskjold2), kom derimod til at flytte ind
i den nye Skovriderbolig, som i Henhold til kgl. Resolution af 5.
Februar 1847 var blevet indrettet paa »Marienlund« (nu Kur
anstalten »GI. Skovridergaard«). Paa denne boede Svanenskjold
til sin Forflyttelse i 1851.
I Betragtning af, at »Remstrupgaard« i 1830 var saa forholdsvis
nyindrettet til Skovriderbolig, virker det nærmest forbavsende, at
Skovrider Harmsen den 4. September dette Aar saa sig nødsaget
til at anmelde for Rentekammeret, at der paa Gaarden ingen
Kakkelovne fandtes, en unægtelig meget væsentlig Mangel ved
en Gaard, som havde Brændsel i Overflod.
1)

2)

Joachim Gotiske Nyholm (1799—1870). Efter Eksamen ansat ved Regulering og Skovopmaaling. Skovrider ved Silkeborg Distrikt 1841—40. Derefter forflyttet. Snndflugtskommissær. Forslrnad. R. nf Dbg.
Niels Emil Edounrd Svnnenskiold (1800—1864). Efter Eksamen deltog han fra 1829 i Forsiforret
ninger ved Statsskovene pan Sjælland. Skovrider ved Silkeborg Distrikt 1840—51. Derefter forflyttet.
Forst-, Jngt- og Kammerjunker.
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■

Naar Justitiarius Drewsen i 1850 har givet »Marienlund« det
korte Skudsmaal »en styg Gaard med en styg Have«1), da kan
man ikke se bort fra denne meget havekyndige Mands Indtryk,
men kun glæde sig over, at Udviklingen siden er gaaet i afgjort
heldig Retning.

*

«

Ved Silkeborg Skovdistrikt var der i Tiden omkring 1823 an
sat 5 Skovfogder, nemlig Peder Kølby over Øster- og Vester
skovene samt den Del af Silkeborg Hovedgaards Skove, som laa
Vest for Gudenaa. Endvidere Simon Larsen ligeledes over Vester
skoven, Erik Jensen over Sønderskoven og Bartolomæus Albrecht
for Haarup Skoven og »det som er paa Silkeborg Mark østen
Gaarden«. Endelig var der ansat en Skovfoged Peder Sørensen, der
ligeledes ses at have haft Østerskoven eller en Del af samme an
vist som Virkefelt.
I Løn til Skovrideren blev der aarlig udredet 150 Rdl. Sølv,
og endvidere var der stillet en Gaard i Virklund til hans Raadighed fri for Landgilde.
Hver af Skovfogderne fik foruden fri Bolig 50 Rdl. Sedler
aarlig samt 2 Skp. Rug og 2 Skp. Byg maanedlig. Bartolomæus
Albrecht fik dog 3 Skp. Rug og 3 Skp. Byg samt Foder fra Gaar
den til de ham tilstaaede Kreaturer, fordi han ikke som sine Kol
leger havde Jordtilliggende til Skovfogedboligen.
At alle, Skovriderne og Skovfogderne, havde Brændsel veder
lagsfrit, fulgte af sig selv.
Skovfoged Peder Kølby, som havde Bopæl i Myrehuset, havde
forrettet Tjeneste paa Skovdistriktet i adskillige Aar før Tvangs
auktionen. Dette fremgaar af en detailleret skriftlig Instruks, som
Ingerslev i 1818 havde givet ham, og som i 1820 var blevet betyde
ligt suppleret af Rothe. Han tituleredes undertiden Skytte og
underskrev sig formodentlig derfor »Peder Skiøtt« (Skytte).
1) Drewscnn Dngbog 10/0—25/7 1850. Silkeborg 1030, S. 47.
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Gndenaa. Set fra Bøjningen ved de nuværende Jernbanebroer. Efter Maleri af Godfred Christensen.

Da baade Silkeborg Hovedgaard med Gods og Skove indtil 1823
havde været den samme private Ejendomsret undergivet, er det
hævet over enhver Tvivl, at den forstmæssige Drift af Skovene
havde været lige saa daarlig, som selve Godsets Landbrug havde
været usselt og vanrøgtet. At faa Skovdistriktet bragt paa Fode
og gjort nogenlunde rentabelt var unægtelig i 1823 en paatræn
gende Opgave for det kgl. Forstvæsen.
Ved Statens Overtagelse af Skovarealet, ca. 5000 Tdr. Land
(2800 ha), henlaa en betydelig Del af dette som aabne Lyngsletter
i Bøgeskoven, nemlig 1730 Tdr. Land (955 ha), medens en Del af
Bøgeskoven var af meget ringe Kvalitet tildels som Følge af den
Græsning af Heste, der havde fundet Sted forud for Fredskovs
forordningen af 1805, og som havde bevirket, at Opvæksten kom
til åt bestaa af afbidt og slet formet Stødskudskov. Statsskovvæse
nets Opgave blev da i første Linie at tilkultivere de aabne Sletter
samt et Sandflugtsareal i Nordskoven, Haarup Sande, og dette
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skete dels ved Indplantning af Gran, dels ved Besaaning med Skov
fyr, hvorved der frembragtes betydelige Bevoksninger af disse
Træarter tildels af ypperlig Kvalitet. Der kan her nævnes de
skønne, gamle Skovfyr i Nordskoven ved Langdalen, saaet i 1823,
ved Ryttermosen i Sønderskoven, saaet i 1834, ved Jenskær i
Vesterskoven og Danmarks smukkeste og bedste Skovfyrbevoks
ning paa Loddenbjerg i Sønderskoven, saaet i 1844. I de senere
Aartier er der forynget en Del af de ringeste Bøgebevoksninger,
ligesom de daarligste Granbevoksninger efterhaanden er blevet er
stattet med Skovfyr1).
Ved kgl. Resolution af 29. August 1837 blev hele Silkeborg
Skovdistrikt erklæret for Domæne, men denne Foranstaltning
medførte neppe nogen øjeblikkelig mærkbar Forandring i Skove
nes forstmæssige eller økonomiske Styrelse. løvrigt henvises herom
til et senere Afsnit.
*

*

*

Den Omstændighed, at Silkeborg Skovene fra 1820’erne at
regne kom under rationel, forstmæssig Røgt og Pleje af Statens
Forstbetjente, medførte naturnødvendigt, at deres Udseende og
Karakter ændredes ikke saa ganske lidt, omend dette selvfølgelig
skete meget langsomt og gradvist gennem Aarene. Den planløse,
mindre kyndige og lidet intensive Maade, som Skovene paa Silke
borg før 1823 havde været drevet paa, skiftede i mangt og meget
Karakter efter dette Aar. Man arbejdede selvfølgelig paa at skaffe
fornuftigt Udbytte, men alligevel nu efter noget andre Linier med
Skovenes Opvækst og Bevaring for Øje, paa længere Sigt og gan
ske frigjort for det privatøkonomiske Moment, som særlig i den
daværende overmaade pengefattige Tid mange Gange havde maattet kollidere mod Principerne for rationel Skovdrift.
Angaaende den midtjydske Skovnaturs særlige Udseende og
Karakter kort Tid efter Statsskovvæsenets Overtagelse af Driften
1) Silkeborg Avis for 27. Juli
Jubilæum.
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Gudcnaa. Udsigt fra den nordre Bred i Retning mod Ilorsensvejen.
Efter Maleri af O. Herschend fHS6.

kan anføres en enkelt, ganske vist mere turistlig end forstkyndig
Iagttagers Udsagn. Historikeren og Bibliotekaren Chr. Molbechs1)
Sommertur i 1829 fra Silkeborg til Himmelbjerget og Rye »gav
[ham] Leilighed til at komme midt igiennem en Skovstrækning,
som uden Tvivl er den største, der endnu findes samlet i Jylland,
og hvis alvorlige, vilde Natur, med høie bevoxne Bakker, dybe
Huulveie, bratte Skraaninger, mange Kær og meget Krat og Un
derskov i de mørke Dale, giver den en fra vore sædvanlige siællandske Skove meget forskiellig Charakteer. Det var ogsaa i disse
Skove, hvor de sidste Vildsviin, som fandtes i Danmark, have le
vet; endnu findes her Kronhiorte, hvis Jagt efter Sigende er høist
vanskelig og besværlig, da Dyrene, naar de forfølges, ikke blot
have de vidtløftige Tykninger, men ogsaa en Mængde Kær og
Sumpe at tye til.« Skovfærden var til Trods for den langsomme
Kørsel paa de overmaade slette og besværlige Veje ganske efter
Molbechs Sind, og det var med en særlig Nydelse, at han »fandt
igiennem de vildsomme Skove, hvor den øde og tause Eensomhed
1) Nordisk Tidsskrift for Historie, Lilcrntur og Konet, Kiobcnhavn 1829, S. 612—13. Jfr. tillige
Afsnit VI Aaleværket.
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ganske sielden blev afbrudt ved at see et levende Væsen, eller den
svævende, blaalige Røg af en brændende Kulmile.«-----------Hvis der er Mening i Udtrykket »skønt Forfald«, har det sik
kert kunnet hæftes ved Silkeborg Skovene i mindst en Menneske
alder efter Statens Overtagelse af dem. Dette fremgaar meget klart
af adskillige af de Naturbeskrivelser fra Skov, Søer og Aa, som
Justitiarius A. L. Drewsen saa sent som i 1850 har givet, og hvoraf
skal anføres enkelte Stykker1):
»Noget særegent ved Gudenaa og tilhørende Søei* er de Øer,
der dannes af den hvide Vandlillie, den findes kun sjeldent spredt,
undtagen enkelte Steder mellem den gule; men den voxer ude i
den klare Strøm familie vi is, saaat en større eller mindre Stræk
ning ganske indtages af dens Blade og Blomster, saaat det ser ud
som Øer, hvoraf nogle ere temmelig store...........
Paa min Vandring idag traf jeg, som næsten overalt i Skovene,
disse i en Slags Urtilstand; det er mærkeligt at see den Mængde
smaa og store Grene, der overalt ligger strøede omkring og forraadne, men som kunde give Brændselsmateriale til mange hun
drede fattige Familier. Jeg husker, at man i 1835 forklarede mig
det deraf, at det ikke betalte sig at sælge Grenene, hvorfor disse
bleve liggende paa Stedet, naar et Træ fældedes. Men de hidrører
ikke blot derfra, men ogsaa fra de mange, tildels store Grene, der
falde ned fra Træerne, ja man seer endog hele Træstammer ligge
og forraadne, især ere mange saadanne styrtede fra Bakkerne ud
i Gudenaa og Søerne, men ogsaa endeel Træer gaae ud paa Roden
og falde lidt efter lidt sammen. De Træer, der fra Bredderne
styrte ud mod Vandet, blive tit staaende i forskjellige skraa Stil
linger, ofte ligge de langs Vandspeilet, eller lidt over dette, hvilket
forøger disse Bredders overordentlig maleriske Udseende. —. . . .
Ved Naae-Ege stode........... mange store og friske Ege, og ved
Naae-Ege Renden en herlig Eeg, som vakte de Reisendes Opmærk
somhed fra Himmelbjerget; det er vist den, hvis Stød endnu er
ganske nær Renden og som er nylig fældet. —...........
I) Drewscnx Dagbog 10/0—25/7 1850. Silkeborg 1030. S. 20—27 og 74.
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I en tidligere Tid bleve alle Grenene af de fældede Træer i
Silkeborg Skove bragte sammen i Bunker og brændte, fordi de
aldeles ikke vare til at sælge, og laae iveien for Græsning og Opvæxt; nu udbringes de til en betydelig Værdi.«...........
En vis Modstrid synes der dog at herske mellem enkelte af
Drewsens Udtalelser, af hvilke nogle skyldes egne Indtryk, andre
Trediemands Meddelelser.
I denne Forbindelse kan ogsaa mindes en Sætning i Englænde
ren Horace Marryats Omtale1) af Silkeborg-Egnen fra 1859: »Sko
vene er tætte og indelukkede i disse Egne, hvor Træerne faae Lov
at gro, som de vil.« Dette urskovs- eller jungleagtige Præg, som
disse to Mænd har faaet Indtryk af, er der ikke Grund til at tro
har været mindre i de foregaaende Aartier, snarere det modsatte.
*

*

Det, der i første Halvdel af forrige Aarhundrede kendetegnede
Skov-, Sø- og Aanaturen ved Silkeborg, var Fred og Stilhed,
Uberørthed og Idyl2). Egnen var øde og folkefattig. Ingen lar
mende industrielle Anlæg ved Hovedgaarden og ingen støjende
og hvæsende Motorbaade eller Dampbaade paa Aaen og Søerne.
Kanoer og Kajakker var aldeles ukendte her, og selv alminde
lige Robaade har været forholdsvis faatallige. Et meget alminde
ligt Syn paa Søerne og Remstrupaa langt op i Tiden var de store,
flade Pramme, tungtlastede med Brænde fra Skovene, sneglende
sig ved Stagning langsommeligt til og fra Statens Ladeplads ved
Hovedgaarden, hvor nu de to Alderdomshjem er beliggende. Det
er klart, at med en Trafik af den Art i Gudenaa er det ikke gaaet
ud over dens Bredder, dens Sivholme og dens Øer af flydende
Aakander og Nøkkeroser.
H. C. Andersen har i sin Rejseskitse »Silkeborg« fra 1853 truf
fet Stemningen smukt og lyrisk, naar han skriver: »Sin Skjønhed
1) Horace Marryal: A Rcsidence in Jutland etc., London 1S00, S. 26—37, sc Silkeborg Avis for 22.
Juli 1037, Artikel •Horace Marryal i Silkeborg«.
2) Om Slorfuglc i Silkeborgskovenc i forrige Aarhundrede, se Artikel i Silkeborg Avis for 7. Januar 1931.
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har Gudenaa fra Silkeborg op til Himmelbjerg. Deiligt er det med
Seilbaad eller Pram at glide hen under de hængende Birke og
de gamle Elle, der enkelte Steder, løsrevne fra Bredden, groe i
Strømmen, og hælde sig over hele Øer af blomstrende Aakander!
deiligt at styre fra Sø til Sø mellem Skov og Hede-Strækninger,
at seile med Blus paa Prammen i den dæinrende Aften eller
stjerneklare Nat...............
Danmarks Flod, Gudenaa! hvor malende, hvor deilig er du dog!
og just deiligst her ud for den gamle Avlsgaard og Aaleværket,
her hvor du breder dig med gyngende Blomsterøer«............
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VI.
AA LE VÆRKET
Var Silkeborg Hovedgaard i 1820—30’erne faktisk en meget
daarlig Landbrugsejendom, hvis overmaade sandede og udpinte
Jorder som tidligere anført kun med største Møje og Besvær kunde
faas til at afkaste saa meget Udbytte, at Driften paa den tarve
ligste Vis kunde løbe rundt, saa hørte der dog til Godset een
Herlighed, som sjældent eller aldrig skuffede, nemlig Aalefangsten i det ved Vandmøllen indrettede Aaleværk. Her var det saa
at sige Naturen selv, som ødslede med sine rige Gaver og vel at
mærke i en Tid, hvoi' der ikke ved allehaande industrielle eller
tekniske Anlæg langs Gudenaaens Løb var skabt saadanne For
hold, som nødvendigvis maatte bh ve til stor Skade og Forringelse
af Fiskebestanden.
Det indbringende Aalefiskeri havde fra Arilds Tid været dre
vet ved Silkeborg Vandmølle som ved en Mængde af Landets an
dre Vandmøller. Det havde gennem mange Aarhundreder været
omhyggeligt opretholdt og udnyttet af Silkeborgs skiftende Ejere,
fra Bispernes Tid, gennem Lensmandsperioden og endelig af den
Række private Ejere, som havde siddet paa Silkeborg efter Ned
læggelsen af det skanderborgske Rytterdistrikt. De fede Aal havde
ikke blot været et i høj Grad yndet og skattet Næringsmiddel i
selve Hovedgaardens Økonomi, men ogsaa i de forskellige smaa
selvstændige Husholdninger, der fandtes paa Gaardens Omraade,
har man utvivlsomt sat megen Pris paa den Variation i Kosten,
som en Ret Aal paa Bordet bød paa. Endelig er det en Selvfølge,
at Bønderne i vid Omkreds om Silkeborg, naar de med deres
Møllekorn kom til Vandmøllen eller har haft Ærinder til denne
eller til Hovedgaarden, f. Eks. som Hovbønder, er draget tilbage
til deres Gaarde og Boelssteder med mangen god Gang Aal. At
Aalesalget i Statens Ejertid i nogen Grad blev sat i System, skal
omtales i det følgende.
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Aaleværket og Aalefangsten ved Silkeborg Stigbord ses aldrig
i Tiden at have affødt Uenighed eller retlige Tvistigheder til no
gen Side i Modsætning f. Eks. til Forholdene ved den nærliggende
Rye Mølle, om hvis Privilegium til Aalefiskeri i de Søer og Aaløb,
som fra Salten Langsø og Mossø fører til Møllen, der helt fra det
18. Aarhundredes sidste Halvdel og lige til vore Dage har været
anlagt en Række Processer, af hvilke flere i sidste Instans har
været paadømt af Højesteret1).
*

sis

*

I det foregaaende Afsnit er det omtalt, at Forvalteren paa
Silkeborg Hovedgaard i 1820’erne i sin Instruks havde udtrykke
ligt Paalæg om med største Omhu at drage Omsorg for Pasningen
og Driften af Aalefangsten ved Vandmøllen, ligesom han havde
faaet ganske bestemt Anvisning paa de forskellige Maader, han
havde at gaa frem paa med Hensyn til Afhændelsen af Aalene.
Endvidere er lige berørt en Episode, som Silkeborgs Aalefiskeri
gav Anledning til i 1828, og hvis egentlige Aarsag ikke i Nutiden
kan gøre Krav paa større Interesse. Desmere Interesse har det
derimod i Enkeltheder at følge Godsinspektør Wodschows Er
klæring til Rentekammeret i denne Sag, idet hans Redegørelse paa
forskellig Vis er meget oplysende for det i dette Afsnit omhand
lede Æmne, som han behandler ud fra en mere almindelig Syns
vinkel.
Ved Skrivelse af 5. Januar 1828 havde Rentekammeret paalagt
Godsinspektøren at oplyse Kammeret om, hvorledes Salget af Aa
lene, som fangedes ved Silkeborg Mølle, »med tilbørlig Sikkerhed«
kunde iværksættes, uden at man i den Anledning skulde have
nødig at antage og lønne nogen særskilt Person.
I) Jfr. Højesteretsdom nf 25. Jnn. 1918 i Ugeskrift for Retsvæsen 1018 Side 175 i Sng: Soren Jacobsen
og Thomas Jørgensen m. fl. mod Godsejer Henrik Norgonrd.
Antaget, al Ejeren af Rye Mølle (Glcntholm) med dertil hørende Anlckislcr ifølge Adkomstbreve af
1095. 1752 og 1709 og i Overensstemmelse med den Eorslnnelse n f disse. der vnr udlrykl i en Højeste
retsdom nf 1773, vnr berettiget til al forbyde nll Fiskeri bl. n. i den Del nf Gudcnnn, der benævnes
Sondcrnn.
Endvidere nntngel, ni Møllens Ejere ved Aldertidshævd havde vundet Hel til Fiskeri sammesteds.
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I

Silkeborg Vandmølle. Set fra Nord, lifter Maleri af 4. /’. Madxcn 1853.

Wodschow forhastede sig ikke med sin Erklæring, som blev
afgivet 26. Februar s. A. og gik ud paa følgende.
Aalene kunde sælges ved Værket i mindre Partier, men til
Tider blev de ligefrem solgt i læssevis til Bønderne. Dette skete,
naar der ved enkelte Lejligheder under Aaletrækket, som i Al
mindelighed indtraf i August eller September Maaned, blev fanget
et større Parti. Dette en gros Salg til Bønderne havde fundet Sted
gennem lange Tider, og Bønderne optraadte i disse Tilfælde som
Fiskehandlere, idet de kørte Aalene til en eller anden Købstad
for i denne eller paa Vejen til den at sælge Fisken med Fortjeneste.
Saaledes havde Salget af Aalefangsten fundet Sted i Somme
ren 1827 i Henhold til den Instruks, Wodschow forsøgsvis havde
givet, saaledes var Aalene solgt flere Aar tilbage i Tiden, og saa
ledes kunde de efter hans Mening ogsaa sælges i den følgende
Tid. Saafremt Aalene fangedes i en ganske ualmindelig Overflod,
eller de fandtes beskadigede i Aaleværket og derfor ikke ret længe
kunde bevares i Aalekisten, hvorfra Udvejningen og Salget fandt
Sted, blev de nedsaltede i Fjerdinger for i denne forandrede og

konserverede Tilstand at blive solgt ved Lejlighed, forsaavidt de
ikke fandt Anvendelse i selve Hovedgaardens Husholdning. Paa
dette Punkt var Wodschow imidlertid mindre tilfreds. Han be
tonede, at der kun maatte tages i Betragtning, hvad en ordentlig
Husholdningsøkonomi behøvede, og kritiserede, at der i Regnskabsaaret til 1. Maj 1827 unødvendigt i Gaardens Husholdning
var anvendt over 70 Lispund Aal, og formentlig havde Forbruget
tidligere været endnu mere umaadeholdent.
Under Godsinspektør Wodschows Nærværelse paa Silkeborg
havde flere Personer meldt sig hos ham og anmodet ham om paa
de Tider, hvor Aalen fangedes i Overflod, at maatte modtage et
større Parti til Transport og Forhandling, nemlig den Del, som
blev tilbage, efter at det daglige Salg fra Værket havde fundet
Sted. Selvom man overlod hel- eller halvprofessionelle Fiskehand
lere større Partier Aal til en noget reduceret Pris, saa var dette
dog efter Wodschows Mening — og her rører han ved sin Fore
stillings konkrete Kerne — fordelagtigere for Statskassen end den
Trafik, som hidtil havde været i Brug under Forvalter Ettersens
Styrelse, at man ydede Kosten til en »Assistent« og lønnede ham
med 50 Rbd. aarlig for een eller to Gange om Aaret med Gaardens
Kusk og Befordring og »en efter Udgiftsregningerne særskilt be
kostet Agestol« at rejse flere Dage omkring med »bedærvede« Aal,
der solgtes under Priserne ved Værket. Naar der toges tilbørligt
Hensyn til Udgifterne ved Assistentens, Kuskens og Hestenes
Forplejning undervejs, til Slid og Afsavn af en Vogn, som oftest
paa Tider, hvor den savnedes mest i Bedriften, var det Wodschows
bestemte Overbevisning, at Aalesalget ved den kostbare Assistent
i alle Henseender havde haft Tab til Følge for den kongelige Kasse.
Det daglige Aalesalg gik iøvrigt for sig paa følgende Maade.
Før andre Arbejder om Morgenen fandt Sted i Møllen, mødte
Liebhaverne til Aalene ved Værket, og kun paa denne ene Tid
om Dagen, dog med enkelte Undtagelser, aabnede Møllersvenden
den tillaasede Kiste, hvori Aalene fra Værket samledes. Møller-
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Silkeborg Vandntollc. Set fra Syd. Efter Radering af I. 11. Canniencke 1860.

svenden udvejede derefter Aalene til Køberne, hvilket kunde ske
paa ¥2 å 1 Time. Dette Arbejde burde, hævder Wodschow, kun
• ske i Overværelse af Forvalteren eller den, han sendte i sit Sted
for at føre Bog over Salget ved Siden af det Regnskab, der førtes
af Møllersvenden og hidtil alene var blevet ført af denne.
Havde endda, bemærker Wodschow, Eilersens Assistent været
tilstede ved Aalenes daglige Udvejning fra Værket, hvilket som
anført alene blev besørget af Møllersvenden uden nogen Kontrol,
saa var der dog iagttaget det, som simpel Pligt maatte paabyde
Forvalteren selv at foretage sig, hvis han ikke havde haft nogen
lønnet Assistent. Men det var ikke Tilfældet, i det mindste ikke
efter de Beretninger, Wodschow havde modtaget, eller saa ofte
han ved sin Nærværelse personlig havde villet overbevise sig om
denne utilladelige Fremgangsmaade.
Foranstaltningen af denne for den kongelige Kasse unyttigt
bekostede Assistent mentes at hidrøre fra Oberstløjtnant Rothes
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Administrationsperiode, og Wodschow gik energisk imod at bi
beholde en saadan Funktionær i Fremtiden.
Skulde Forvalteren paa Silkeborg nyde det Fortrin at have en
saadan Assistent lønnet og kostet af Staten, da burde i Betragtning
af Forvaltningsarbejdets Størrelse denne Forvalters Lønningsvilkaar i det højeste ikke være fordelagtigere, end de var tilstaaet
Forvalterne paa de andre kongelige Gaarde, som havde langt mere
at varetage. Under alle Omstændigheder burde en saadan Assistent
ansættes paa sædvanlig Opsigelighed til den kongelige Kasses Tje
neste, saavidt han behøvedes, og ikke som hidtil alene til at gøre
1 å 2 kostbare Rejser med en Aalevogn og desuden være til Tje
neste for Forvalteren privat.
Som det var at vente, fulgte Rentekammeret i sin Resolution af
15. Marts 1828 i et og alt Godsinspektør Wodschows Indstilling.
»Aaleassistenten« blev totalt afskaffet, og Wodschow blev anmodet
om »at ville behage at føje fornøden Foranstaltning til, at Afhæn
delsen herefter sker ved Møllen, og at de Aal, som ikke saaledes
til antagelig Pris kunne sælges, behørigen nedsaltes til Forhand
ling i saadan Tilstand.« —

Til foranstaaende paa officielle Kilder hvilende Fremstilling af
Forholdene ved Silkeborg Vandmølle i Aaret 1828 kan føjes et
Udsnit af en omtrent samtidig Rejsebeskrivelse, der giver en smuk
Omtale af Silkeborg Hovedgaard med Omgivelser, og som navnlig
paa en meget pittoresk og livfuld Maade anskueliggør Aaleværket
og Aalefangsten for Læseren.
Historikeren og Bibliotekaren Chr. Molbech var i Dagene fra
den 18.—30. Juli 1829 paa en større Ferie- og Studierejse i Jylland,
paa hvilken han ogsaa naaede til Silkeborgegnen. Efter kort at have
berørt Hovedgaarden og dens nye Haveanlæg skriver han’):
1) Nordisk Tidsskrift for Historie, Litcrnlur og Konsl, udg. nf Chr. Molbech, 3. Rind, Kiobcnhnvn 1820
S. 010—12.
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Udsigt mod Ry c Norskov og Rye Molle. Efter Maleri af A. E. Kjeldrup 1856.

.... »Men endog den heldigste Konst vilde her være uden
Betydning, i Sammenligning med den omgivende Natur, hvis ro
mantiske Charakteer hører til det i sin Art fortrinligste af Naturskiønhed, jeg kiender i Danmark. Lavt i en vid Dal ligger Gaarden; mægtige Bakker, tildeels med Levninger af Fortidens Skove,
hæve sig omkring den, især paa Sydsiden og paa den vestlige Kant;
en betydelig og lang Sø strækker sig paa den nordlige Side, og til
denne Sø strømmer et rigt Vandløb fra sex eller syv høiere lig
gende Søer i Aarhuus og Skanderborg Amt. Nær ved Gaarden
driver det to Vandmøller, der aldrig kunne behøve at hvile, og hvor
det tilsidst nærmer sig Udløbet i Søen, er det næsten i sin hele
betydelige Brede opdæmmet ved Stigbord, paa den ene Side af
en lang Træbro; og paa den anden Side er anlagt en stor saakaldet
Aalekiste, hvor en overordentlig Mængde Aal, og det af sielden
Størrelse, fanges. Disse komme fra de høiere liggende Søer, og
følge mechanisk Vandets Strømløb, uden at vide, hvor sørgelig en
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Skiebne der tilsidst venter dem. Have de først naaet den sidste
Canal eller Aaløbet, da er allerede Strømmen saa stærk, at de
neppe kunde vende tilbage, om de endog vilde; og saaledes føres de
med en bestandig stigende Magt deres Undergang i Møde. Den op
dæmmede Vandmængde og de deri samlede Aal, lader man til
visse Tider paa Dagen løbe ud, ved at trække Stigborene op. Med
et Bulder, som af en stærk Fos, styrter Vandet giennem de aabnede Render under Broen ned i den, nogle Alen dybere liggende
Aalekiste — et Slags stor Kasse, bygget af Tømmer og Planker,
lukket ved Siderne, og for Enden med et Sprinkelværk, hvor
igennem den hvidskummende, i stærk lil styrtende Vandmasse sø
ger under Sprudlen og høi Brusen sin Udvei til den dybere lig
gende Sø. De store Aal seer man da undertiden at kastes op fra
Gulvet i Vandets kogende Fraade, og forgieves at anstrenge sig
for at følge dets Strøm giennem de snevre Aabninger. Nogle styr
tes af Strømmen ned i det dybe Hyttefad, som er anbragt i Mid
ten af Kisten; og naar Stigborene atter lukkes, gaaer man kort
efter ned paa Plankegulvet, som Vandet er løbet af, og kaster de
øvrige Aal, der ere bievne paa det Tørre, ikke uden megen Mod
stand, ned i Hyttefadet. — Denne Aalefangst i det Store var mig
en ikke mindre ny Scene, end Synet af den hele, i høi Grad romantisk-interessante Egn omkring Silkeborg, som ved sine høie
Bakker, Søen, Vandfaldet, Møllerne, og mangen charakteristisk
Egenhed, paa en meget levende Maade gienkaldt mig fremmede
Naturscener i Biergegne.
Et Par Timers Ophold paa dette Sted, som ved sin herlige Be
liggenhed og sieldne Naturomgivning blev mig et af de mærke
ligste, jeg har fundet i Danmark, kunde ikke strække til at giøre
mig nøiere bekiendt med Skovene, der maa ansees for Gaardens
fornemste, eller rettere eneste Herlighed, da Bøndergodset er
bortsolgt, og Hovedgaardsmarkerne for det meste bestaae af meget
høie og magre Bakker, hvis Dyrkning neppe giver betydeligt Over
skud.«...........
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Skønt hidrørende fra et lidt senere Tidspunkt end den i nær
værende Skrift behandlede Periode skal til Slut bringes et Par af
Justitiarius A. L. Drewsens Dagbogsudtalelser1). Han har den
16. Juli 1850 noteret: »I Nat var det af Michael (Drewsen) ind
rettede nye Aaleværk ved det store Vandhjul i den ældste Papir
fabrik i Gang, og uagtet en Feil ved det, fangedes der dog 3tø> Lpd.
Aal«, og den 20. samme Maaned: »I Morges var jeg ved den nye
Aalekiste, da Fangsten, circa 2^2 Lpd., blev taget op. Derefter
holdtes et Slags Fisketorv, idet Colstrup (Michaels Secretair og
Regnskabsfører) stod mellem Aaleværket og Haven med en Bismer, hvormed han udveiede Aalene, der solgtes til 10 Sk. Pundet,
mest til Fabrikens Folk.« —
Det vil ses, at allerede i 1850 havde Aalefangsten og Aalehandelen ved Vandmøllen i forskellig Henseende skiftet Karakter set
ud fra Forholdene i 18282), og i vore Dage er Fiskeriet paa denne
bestemte Lokalitet uden nævneværdig Betydning og maa nær
mest betragtes som ophørt.

1) Drewsens Dagbog 16/6—25/7 1850, Silkeborg 1936, S. 63 og 68.
2) Til Tider linr Aalcfiskcrict pnn Silkeborg været borlforpnglet. I 1840 indbragte Anlevrcrkct saaledes
en Forpagtningsafgift af 400 Rbd.
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VII.

MYREMALMEN
Den 3. September 1837 indberettede Godsinspektør Bindesbøll
til Rentekammeret, at der paa en Embedsrejse paa Silkeborg Gods
var blevet overgivet ham et Fossil, der var fundet i Nærheden af
Skovfoged Jepsens Bolig paa Godset, antagelig har det været i
Sønderskoven. Bindesbøll antog Fossilet for at være den saakaldte
Myremalm og sendte en Prøve af det til Rentekammeret, samtidig
med at han oplyste om, at det fandtes i store Masser i Egnen.
Det indsendte Stykke Jernmalm blev af Rentekammeret til
sendt den ansete Geolog og Mineralog, Professor I. G. Forchhammer1) til Undersøgelse, og det konstateredes da, at Malmen inde
holdt 46M> % Jern, at det var letsmelteligt, men at det som alt
Jern udvundet efter den ældre Metode var »koldskørt«.
Forchhammer gjorde tillige i sin Erklæring opmærksom paa
den overordentlige Betydning, en Jernproduktion paa Silkeborg
vilde kunne faa for hele Riget, forudsat at Malmen fandtes i til
strækkelig Mængde, og et eventuelt Anlæg kunde regne med til
strækkelig Forsyning af Malm og Brændsel. Rentekammeret gik
grundigt til Værks, og for at skaffe Brændselsspørgsmaalet bedst
muligt belyst indledede man en Korrespondance med den da
værende Chef for det danske Forstvæsen, Overforstmester, Gehejmekonferensraad F. F. Krogh, der oplyste, at Silkeborg Sko
vene aarlig kunde afgive omtrent 1000 Favne Brænde, samt at
der paa Distriktet fandtes en stor Mængde Tørvemoser.
Forchhammer tilbød personlig at undersøge Forholdene paa
Stedet, hvilket Rentekammeret bifaldt, og han foretog derpaa i
Efteraaret 1838 en Rejse til Silkeborg og indsendte Beretning om
Udfaldet af sine Undersøgelser den 19. Maj 1839.
1) Georg Forchhammer (179-1—1865). Geolog. Lektor i Kemi og Mineralogi ved Universitetet 1825. Da
Polyteknisk Læreanstalt i 1829 blev ri åbnet, ansattes F. som Lierer i Kemi og Mineralogi, og 1831
udnævntes lian tillige til Professor ved Universitetet i Mineralogi og Geologi. F. har skrevet en
meget lang Række Arbejder om Kemi og Geologi saml Hydrografi. Som den. der forsi klnrlagde tic
geologiske Forhold i Danmark, fik F. stor Betydning for dansk Forskning.
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Ifølge denne Beretning fandtes der paa Silkeborg Gods endog
temmelig betydelige Lag Myremalm, saa betydelige at de i og for
sig kunde berettige til Anlæget af et Jernværk. Der var undersøgt
en Eng, hvor der paa en Strækning af IV2 Tønde Land fandtes et
Lag Malm paa 4 Tommers Tyk
kelse, indeholdende 45 % Jern
eller i det hele omtrent 2.800.000
Pund Jern. Paa en anden Eng
var omtrent 10 Millioner Pund
fordelt i et 18 Tommer tykt Lag
Malm over omtrent 2 Tønder
Land. Foruden disse to Stræk
ninger antog Forchhammer imid
lertid, at der maatte findes man
ge andre at dømme efter Lokali
teternes ensartede Beskaffenhed,
og han var af den Tro, at det
vilde føre til mange Malmlags
Professor /. G. Forchhammer.
Opdagelse, hvis der blev udsat
Efter Litografi.
smaa Præmier for Opdagelsen.
De største Masser af Myremalmen, som dengang var bekendte,
fandtes i Egnen Vest for Silkeborg i en Dalstrækning fra Hallingbæk til Simmelkjær i Hammerum Herred, hvor Laget var 24 Tom
mer tykt, men ikke saa rigt, da det kun indeholdt 15—19 % Jern.
Dog var der ogsaa Steder, hvor dette Lag indeholdt 45 %.
I Almindelighed udgjorde 6 % og 48 % Yderpunkterne for
Myremalmens Jernindhold.
Foruden den egentlige Malm fandtes der naa Silkeborg Gods
store Masser af Slagger fra en tidligere Jernproduktion. Disse
Slagger var overmaade righoldige paa et ganske vist meget »kold
skørt« Metal, der dog ved en nyere Fremgangsmaade ved Smelt
ningen meget let kunde forbedres.
Det var særdeles let at tilvejebringe Raaproduktet, Malmen.
Hvad angaar Slaggerne, var de samlet i store Dynger ved de tid-
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ligere Smeltesteder, og den egentlige Myremalm fandtes i en
Dybde af imellem 1 og 2 Fod under Jordens Overflade. Forholdet
var endvidere det, at Malmen udelukkende fandtes under Enge,
som kun havde Gavn af, at den blev fjernet, da Vandet tidligere
ikke havde kunnet synke og derfor gjorde Engene »sure«.
Det andet aldeles nødvendige Materiale for et paatænkt Jern
værksanlæg var Brændselet.
Forchhammer drog her først forskellige Sammenligninger med
Forholdene i England, Tyskland og Holland. Ifølge de af Overforstmester Krogh meddelte Oplysninger kunde Silkeborg Skovene
som anført aarlig levere omtrent 1000 Favne Brænde, der ved
Forkulning vilde afgive omtrent 20 % eller 500.000 Pund Kul.
Imidlertid antog Forchhammer, at man nok kunde regne med det
dobbelte Kvantum, da man til Forkulning kunde medtage alt Af
fald ved Skovningen, Grene, Stubbe o. s. v. Brunkullene, som
fandtes i Nærheden, var for daarlige, men hvad der var af største
Vigtighed, var den store Masse Tørv, som fandtes i Omegnen af
Silkeborg. Tørvene kunde nemlig ligesaavel forkulles som Træ
og vilde paa den Maade afgive et særdeles godt Brændselsmate
riale til Jernproduktionen. Hvis pressede Tørv anvendtes, vilde
Forholdet blive endnu meget mere fordelagtigt end ved Anvendel
sen af almindelige Skæretørv.
For at opnaa et saa rent Produkt som muligt maatte Myre
malmen smeltes under Udvikling af en særlig høj Varmegrad,
hvorved de urene Bestanddele udskiltes som Slagger. Dette Re
sultat vilde man opnaa ved at tilsætte Kalk, som gør Raaproduktet
mere letsmeltelig. Den fornødne Kalk fandtes nærmesti Daugbjerg og Mønsted Kalkbrud, men billigere kunde den faas
fra Grenaa ad Vandvejen over Randers, og navnlig fra Vejle
Fjord, hvor Kalken var særlig velegnet og ogsaa kunde sejles lige
til Silkeborg.
Efter Forchhammers begrundede Mening fandtes saaledes alle
til Jernsmeltningen nødvendige Materialier i Nærheden af Silke-
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borg, og til Drivkraft for de nødvendige Værker fandtes der i
Gudenaaen en Vandmængde, som var anslaaet til »100 Damphestes
Kraft«, hvoraf kun omtrent 10 var benyttede.
Malmen maatte man antagelig søge at forskaffe sig paa den
Maade, at man for kontant Betaling afkøbte Bønderne den, naar
de bragte den til Værket, hvilket paa Grund af Vejenes Beskaf
fenhed rimeligvis udelukkende vilde ske om Vinteren. Ud fra
Sammenligning med Forholdene i Tyskland antog Forchhammer,
at Prisen ikke vilde komme til at overstige 3 Mark pr. 100 Pund,
og rimeligvis vilde den blive meget billigere.
Hvad Brændselsmaterialet angik, da skulde dette efter Forch
hammers Mening bestaa dels af Trækul, dels af Tørvekul, og han
anstillede navnlig i denne Henseende nogle meget grundige og
velunderbyggede Betragtninger over hver enkelt Brændselsarts
Effektivitet, Kvantum og Pris ud fra en Række Sammenligninger
med Forholdene i England og Tyskland. Endvidere udarbejdede
han til Brug ved Rentekammerets Overvejelser to Overslag inde
holdende Rentabilitetsberegninger over et Jernværk paa Silkeborg.
Rentekammeret erkendte imidlertid klart, at begge Forchham
mers Overslag kun hvilede paa en Sandsynlighedsberegning, forsaavidt Brugen af Tørvekul angik; thi saadanne Kul anvendtes
dengang intetsteds, og af de Forsøg alene i det smaa, som Forch
hammer havde foretaget, kunde man i dette Tilfælde ikke vente
sikre Resultater. Det paatænkte Anlæg maatte hovedsagelig be
tragtes som et Forsøg paa at bringe Jyllands mineralske Skatte
frem og paa at indhøste de Erfaringer, som var nødvendige for
med Kraft at drive denne Gren af Industrien, der tegnede til at
kunne blive af overordentlig Betydning, dels direkte ved Pro
duktet selv, dels indirekte ved at forbedre Landets Beskaffenhed.
I sidstnævnte Henseende havde man især Blikket henvendt paa,
at Jyllands store Moser muligvis kunde komme til fuld eller dog
bedre Udnyttelse, og at der vilde blive skabt Arbejde til mange
flere Hænder. Selvom et saadant Anlæg ikke gav Overskud, men
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blot hvilede i sig selv, maatte Hensigten anses for at være opnaaet.
Da Landets hele daværende Forbrug af Jern androg omkring
10 Millioner Pund aarlig, antog man, at der, naar først Impulsen
til denne Industrigren var givet, meget snart vilde opstaa private
Jernbrug, som i ældre Tider ikke havde været ualmindelige. Dette
kunde dels ses af de store Mængder af Slagger, som fandtes nogle
Steder, dels sluttes deraf, at Them Sogns Beboere i gamle Tider
havde svaret Skat i Myrejern.
Anlægskapitalen for et Jernværk paa Silkeborg blev kalkuleret
til 15.000 Rigsbankdaler, men aldeles nøjagtig kunde Beregningen
ikke foretages.

♦

*

*

Uanset Professor Forchhammers udførlige og kyndige Rede
gørelse for de tekniske og økonomiske Sider af den ret storstilede
Plan, og skønt Rentekammeret med Forchhammer var enig i, at
Sagen fortjente den største Opmærksomhed, vilde eller turde man
dog ikke tage Ansvaret for straks at søge Jernværket paa
begyndt. Man ønskede forinden at sikre sig saadanne yderligere
Oplysninger, at man kunde danne sig et velbegrundet Skøn over,
om det var fuldt forsvarligt i det hele taget at anstille Forsøget
med denne nye Industrigren. Trods alt var Forchhammer Teo
retiker, omend en meget dygtig Teoretiker, men nogen virkelig
praktisk Ekspert, naar Talen var om Jernudvinding af Myremalm,
fandtes paa den Tid ikke her i Landet. Rentekammeret gjorde da,
hvad ogsaa Forchhammer havde foreslaaet, det indledende Skridt
at søge at opnaa en Bevilling af Statskassen til Udsendelse af en
Polytekniker paa Studierejse i Udlandet. Den udsendte Mand
skulde gøre sig bekendt med og deltage i Arbejderne ved Jern
værket i Harzen og senere paa flere andre Steder i Tyskland, Bel
gien, England og Norge. Til sin Tid skulde han saa afgive Betænk
ning, om hvorvidt Anlæget af en »Jernhutte« paa Silkeborg Gods
kunde anses tilraadelig, og i bekræftende Fald affatte detaljerede

86

Planer og Overslag saavel til dens Indretning som til dens Drift.
Ved kgl. Resolution af 7. August 1839 fik Rentekammerets Ind
stilling Lovkraft, og der blev til det nævnte Formaal, en Studie
rejse i Udlandet for en Polytekniker, bevilget en Sum af 500 til
600 Rdl. rede Sølv af Finanskassen.
Paa Forslag af Professor
Forchhammer udvalgte Rente
kammeret derefter cand. polyt.
Bendt Søborg Jørgensen1), den
senere kendte Landøkonom, til
at foretage den planlagte Rejse
til Udlandet for at undersøge
Fremgangsmaaderne ved Jern
udvinding af Myremalm. Ifølge
den Instruks, Kammeret medgav
ham, besøgte han først Hofraad
Hausmann i Gbttingen og drog
derefter paa dennes Opfordring
Professor Bendt Soborg Jørgensen.
Efter Litografi.
til den saakaldte »Rothehiitte« i
Harzen. Senere besøgte han Jernværket Muckeberg i preussisk
Sachsen for at studere Anvendelsen af Tørv ved Jernets yderligere
Bearbejdelse. Rejsen afsluttedes med et Besøg paa de tyske Jern
værker i Westeralfingen og Vekerhagen. Cand. polyt. Jørgensen
drog afsted i Slutningen af Aaret 1839 og vendte tilbage ud paa
Sommeren 1840.
*
*
Man skulde nu tro, at Projektet derefter stod lige foran Virke
liggørelsen. Grundige Undersøgelser og Overvejelser havde fundet
Sted, teoretiske saavelsom praktiske, og Stemningen herhjemme
1) Bendt Soborg Jorgensen (1815—1888). Landokonom. Eksamen i Mekanik og anvendt Naturvidenskab
fra den nyoprettede Polytekniske Læreanstalt. Fik Videnskabernes Selskabs Præmie for en Opgave
om Torvens Forkulning'. Studerede derefter specielt Landbrug og foretog en stor landøkonomisk
Studierejse til en Bække Lande. Blev i 1819 Docent i Landbrugsfagenc og senere Professor ved den
nyoprettede Landbohøjskole. Paa Grund af sin omfattende Viden fik J. stor Betydning for det dan
ske Land- og Mælkcribrug.
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omkring 1840 var i det hele taget saare gunstig for allehaande
Eksperimenter paa det tekniske og industrielle Omraade. Men det
kom i dette Tilfælde til at gaa ganske anderledes, end sikkert
mange havde tænkt sig.
Paa Grundlag af det foreliggende Oplysningsmateriale, der
under den af cand. polyt. Jørgensen afgivne Rapport, besluttede
Regeringen sig ganske vist til at anstille de nødvendige praktiske
Forsøg, Jernudsmeltning af dansk Myremalm og Forsøg med dan
ske Brændselsstoffer, men af Sparsommelighedshensyn henlagde
man Forsøgene til Jernværket Carlshutte ved Rendsborg i Stedet
for at opføre en Jernsmelteovn ved Silkeborg, saaledes som Pla
nen oprindelig havde været. Forsøgene, der blev foretaget saa sent
som i 1842, fik ikke noget ubetinget heldigt Udfald, og dermed
faldt den hele Plan om Anlæg af et Jernværk ved Silkeborg til
Jorden. De af Regeringen bekostede Forsøg standsedes og er al
drig siden blevet genoptaget. Forchhammer havde udtalt, at et
dansk Jernværks Fremtid var knyttet til Silkeborg, men dette
Sted blev nu Sæde for en hel anden Industri, nemlig Brødrene
Christian og Michael Drewsens Papirindustri1).

*

*

«

Den bratte Afslutning paa Eventyret om den danske Myre
malm kan synes paafaldende set paa Baggrund af den Interesse og
Energi, hvormed Planen oprindelig var undfanget og forberedt.
Man spørger uvilkaarlig sig selv: Mon i Virkeligheden Beslutnin
gen om Planens Standsning blev truffet af strengt saglige Hensyn,
eller har der, eftersom Aarene gik, spillet uvedkommende Betragt
ninger ind af politisk, økonomisk eller anden Art? Dette sidste har
utvivlsomt været Tilfældet. Regeringens velmente Plan om ved
1) I Arvcfæslcskodc nf 16. Juni 1845 lil Brodrene C. & M. Drcwsen nngnnende en Grund af Silkeborgs
Jorder til Fabriknnlæg ni. v. og den fornodne Vandkraft i Gudcnnn tog Staten dog i Art. 3 Nr. lu
og 2n-b Forbehold om 20 Hestes Krnft til Brug ved cl Jernværk snmt om den fornodne Pinds og
Ladeplads for cl snndnnl Værk. Disse Bestemmelser gav i Slutningen nf 1850'crne Anledning lil en
Retssag mellem Staten og Brd. Drcwsen nngnnende den rette Fortolkning nf Forbeholdets Række
vidde. Brd. Drcwsen vandt Sagen, jfr. Dom i Juridisk Ugcskrivl. ny Række. 1860 S. 226, der fast
slog, ni efter den Form, der var givet Forbeholdet, havde Staten udelukket sig frn ni disponere
over Vandkraften paa miden Monde end til del nf Stntcn selv ved Forbeholdet angivne Øjemed.
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Jernsinelteværket at søge at ophjælpe de elendige økonomiske Til
stande i det hidtil forsømte og upaaagtede Midtjylland blev, efter
at man havde passeret 1840, krydset dels af Regeringens egen
langt mere omfattende og rationelle Plan om at skabe et fuldstæn
digt Handelsetablissement paa Silkeborg, dels af Brødrene Drewsens store projekterede Industriforetagende. Det er indlysende, at
disse to Planer var i ikke ringe Grad egnede til at svække Inter
essen hos Regeringen for Jernværket, eftersom det paa engang
viste sig baade muligt og sandsynligt indenfor en nogenlunde nær
Fremtid at faa kaldt det private Initiativ til Live paa Silkeborg og
ydermere at faa en meget betydelig privat Kapital anbragt i et
større Industrianlæg paa selve Pladsen. I Almindelighed har det
vist altid i det lange Løb vist sig uheldigt og urentabelt, naar
Staten i en eller anden Henseende er optraadt som Forretnings
drivende. Trods alle Forarbejder, Rapporter og Forsøg har derfor
sikkert de nøgterne og forsigtige Embedsmænd i det kgl. danske
Rentekammer baaret paa stille Tvivl og Skepsis overfor Spørgsmaalet, om et saadant Jernværk nu ogsaa i Længden kunde op
retholdes herhjemme, og der er i Nutiden alt vel overvejet neppe
Grund til at beklage, at man i 1842 lod hele Planen glide ud paa
et Tidspunkt, da mere omfattende, men for Regeringen mindre
risikable Forehavender dukkede op i Horizonten. —
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VIII.
DOMÆiX ERN E
I Aaret 1835 henvendte Klædefabrikant Johannes Bruun1) til
Bruunshaab ved Viborg sig til Statsgældsdirektionen med Fore
spørgsel, om Silkeborg Hovedgaard og Vandmølle kunde ventes
afhændet særskilt fra de udstrakte Skove, som hørte til Ejen
dommen. Som det vil erindres fra et tidligere Afsnit, »Tvangs
auktionen«, havde den kongelige Kasse i Tiden omkring 1820 haft
betydelige Summer prioriteret i Godset, og da Restancer stadig
løb paa, gik hele Ejendommen med Skovene og øvrige Tilliggende
til Tvangsauktion i Aaret 1823 og blev tilslaaet Staten for en Bud
sum af 143.600 Rdl. Sølv, hvorved Statens Prioriteter dog langtfra
blev dækket.
Efter Auktionen blev Administrationen af Godset henlagt un
der Rentekammeret, og man overvejede fra Tid til anden i dette
Collegium, om der ikke i Betragtning af Skovbestandens Ring
hed i Jylland kunde være Anledning til at søge de til Silkeborg
hørende »fortrinlige og vidtløftige« Skove gjorte til Domæne
skove, der som saadanne for stedse skulde være unddraget den
private Ejendomsret.
Statsgældskommissionen, som var bekendt med og kunde til
træde Rentekammerets Opfattelse, fandt nu ved Fabrikant Bruuns
Forespørgsel passende Lejlighed til at søge at gennemføre den til
Skovenes Bevaring sigtende Plan, eftersom Bruuns Ønske netop
tog Sigte paa Køb af Gaarden og Møllen alene. Man udbad sig
derfor til at begynde med Rentekammerets Betænkning over Sa
gen, der derved kom ind i den gængse embedsmæssige Skure.
Ogsaa Rentekammeret orienterede sig nærmere ved at indhente
Erklæringer fra Overforstmester, Kammerherre Krogh og den
kgl. Godsinspektør for Silkeborg, Justitsraad Bindesbøll, hvorefter
Kammeret svarede Statsgældskommissionen, at man maatte anse
1) Johannes Ivar Bruun (1795—1836). Ejer nf Klædefabrikken Bruunshanb ved Viborg. Efter hans Dod
blev Fabrikken drevet videre nf et Interessentskab under Firmanavn »Jobs. Ivnr Bruun, Bruunshaab«.
I dette blev den afdødes Enke og linns Broder Mads Pngh Bruun Deltagere, og sidstnævnte styrede
Bedriften.
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det for »meget hensigtsmæssigt«, at Silkeborg Skovene forbehold
tes som Statsejendom for bestandig, saaledes at Hovedgaarden,
Møllen, det til Gaarden hørende Teglværk, Bøndergodset og Tien
derne uden at støde an mod denne Plan kunde afhændes særskilt.
Dog mente Rentekammeret, at
der i Overensstemmelse med
Kammerherre Kroghs Forslag
maatte drages Omsorg for, at
der blev forbeholdt Skovene
nogle Afbyggersteder og Stræk
ninger af Hovedgaardens Jorder
for derved at afrunde og be
vare Skovarealet og endvidere
nogle Huse, der hørte under
Bøndergodset, og som kunde an
vendes til Boliger for Skovbe
tjente. Man ansaa det ligeledes
for nødvendigt, at der blev for
beholdt Skovvæsenet Ret til
Færdsel og Fart ad de Veje,
Frederik den 17. Eller Litografi.
som sædvanlig benyttedes til
Skovkørsel, fremdeles til Brugen af nogle Ladesteder og til at be
nytte den til Ejendommen hørende Mergelgrav. Endvidere vilde
man have forbeholdt Skovvæsenet fornøden Plads og Lejlighed til
Indretning af en Kanalsluse for Pramme forbi Møllen, hvis et saadant Anlæg senere i Tiden maatte findes hensigtsmæssigt, og en
delig foresloges Jagten forbeholdt.
Rentekammeret udtalte sig iøvrigt for’, at det ikke var nød
vendigt, at Bøndergodset og Tienden solgtes i Forbindelse med
Hovedgaarden og Møllen, men at hver Del af Ejendommen godt
kunde afhændes for sig.
Efter disse grundige Undersøgelser og Overvejelser var Sagen
omsider moden til at blive forelagt for Kong Frederik den Sjette,
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for hvem den blev foredraget mundtlig af et af Statsgældsdirek
tionens daværende Medlemmer, Greve A. W. Moltke, den senere i
1848 bekendte Marts-Minister. Som det vel sædvanlig var Tilfæl
det, fulgte Kongen ganske den gjorte Indstilling, og ved kgl. Reso
lution af 29. August 1837 bestemtes det, at Silkeborg Skovene
stedse skulde forbeholdes som Domæneskove og fremtidig bestyres
som saadanne.
Dermed var altsaa dette Spørgsmaal endelig afgjort for Sko
venes Vedkommende. Som Led i det forberedende Arbejde havde
det i 1836 været paalagt Forst- og Jagtjunker Baastrup1) at af
sætte Grænserne mellem Silkeborg Hovedgaard og Skovene, hvor
efter Stiftslandinspektør Offersen, Marienholt ved Randers,
havde foretaget den nøjagtige Regulering og Matrikulering med
Beregning af Hartkornet og Udfærdigelse af Kort.
Baastrup og hans Virke er nu glemt undtagen indenfor Forstmændenes Kreds. Hans Navn mindes stadig i Silkeborg ved »Baastrups Bænk« paa det smukke Udsigtspunkt i Silkeborg Vester
skov.
*

*

I Tiden efter Tvangsauktionen i 1823 sorterede den økonomi
ske og juridiske Forvaltning baade af Silkeborg Hovedgaard med
Gods og af Skovene under den kgl. Godsinspektør, men efterat
Skovene i 1837 var blevet Domæneskove, og der saaledes var ble
vet Ro om dem, blev Godsinspektørens Interesser og Virkefelt
paa Silkeborgegnen maaske nok i noget højere Grad overført paa
selve Hovedgaarden og Godset. Dette bevirkede, at han fremtidig
med større Kraft helligede sig den Opgave at søge enten at opnaa
et fordelagtigt Salg af Godset samlet eller delt eller at fremkomme
med Forslag af forskellig Art sigtende til at fremskaffe Rentabilitet
i Regnskabet. I disse Henseender udfoldede Godsinspektør Bindesbøll prisværdige Bestræbelser.
Det der i Tiden umiddelbart efter Skovenes Udskillelse fristede
1) Frantz. Bnnstrup (1799 -1885). Født paa Billcsborg i Vnllo Stift. Forstcksnmcn 1819. Forsi- og Jæger
mester i Hertugdømmet Slesvig. Kammerherre, Kmd. uf Dbg. og Dm.
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Statsgældsdirektionen mest, og som var en direkte Følge af det
Andragende, som Klædefabrikant Bruun havde indsendt, var at
søge at tilvejebringe en fuldstændig Afhændelse af Godset. Da
imidlertid foruden Bruun tillige Forpagter Asmussen paa Silkeborg
Hovedgaard havde meldt sig som lysthavende til Ejendommen eller
Dele af denne, og da tillige andre lysthavende kunde tænkes i givet
Fald at ville melde sig, ansaa Direktionen det for rigtigst at for
søge en frivillig Auktion, under hvilken man, med Undtagelse
altsaa af Skovene, vilde lade de øvrige Dele af Ejendommen opraabe, dels samlet, dels i tre Dele, nemlig Hovedgaarden, Møllen og
Teglværket for sig, Tienden for sig og Bøndergodset for sig samt
i det hele med Undtagelse af de Bygninger, Jorder m. v., der af
forstmæssige og andre Hensyn burde undtages fra Salget.
Naar man har foretrukket at betræde Auktionsvejen, er det
antagelig, fordi denne Afhændelsesmaade for Regeringen har stil
let sig som den mest korrekte, eftersom Salgsgenstanden var et
Statsaktiv, der skulde afhændes bedst muligt. Ved den omhygge
ligt tilrettelagte og bekendtgjorte Auktion henvendte man sig til
Publikum i Almindelighed og afskar derved al efterfølgende Kritik.
Statsgældsdirektionen beordrede derfor Godsinspektør Bindesbøll til at træffe de fornødne Foranstaltninger til den paatænkte
Auktions Bekendtgørelse og Afholdelse, men det hele Forehavende
løb dog ud i Sandet. Aarsagen var den, at Bruun, som man havde
anset for den eneste solide lysthavende, trak sig tilbage, og For
pagter Asmussens Kandidatur til Godsejerværdigheden saa man
ganske bort fra. Formodentlig har han notorisk været blottet for
Kapital eller tilstrækkelig Kapital. Efter at Godsinspektør Bindesbøll havde gjort Indberetning om disse uheldige Omstændigheder,
ansaa Statsgældsdirektionen det for rettest straks at blæse af og
at lade Tanken om Auktionen bortfalde, hvorefter man var

lige vidt.
Fabrikant Bruun havde begrundet sit ændrede Standpunkt
derved, at Staten ufravigelig forlangte en Femtedel af den even-
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tuelle Købesum betalt kontant, og endvidere med at han ikke
kunde være tjent med at købe Ejendommen paa Grund af de ikke
ganske faa Forbehold, som Forstvæsenet havde faaet indflettet i
Auktionsvilkaarcne. Han angav, at han som Følge deraf allerede
havde indladt sig i Forhandlinger angaaende en anden Ejendom,
som var blevet ham tilbudt.
Det var imidlertid dengang fra Statens Side et Princip altid
ved Salg af den heromhandlede Art til Statskassens Betryggelse
at forlange en Femtedel af Købesummen kontant indbetalt i en
af de nærmeste Terminer, og dette Princip har man ikke villet
fravige i Forhold til Fabrikant Bruun uanset hans Tilbud om, at
han, saafremt han fik Ejendommen tilslaaet, vilde opføre Fabrik
bygninger for det tilsvarende Beløb, og saaledes at han var indforstaaet med, at der ikke blev meddelt ham Auktionsskøde, for
inden disse Bygninger bevisligt var opført til den paagældende
Værdi; nemlig en Femtedel af Budsummen.
*
❖

Den Tanke, at foruden Skovene burde egentlig hele Silkeborg
Hovedgaard og Gods være Domæne, var i sin Oprindelse udgaaet
fra Kong Frederik den Sjette, som engang, da han traf Beslutning
paa en Forestilling angaaende Myremalmen paa Silkeborg, i ret
vage Vendinger havde givet Udtryk for en saadan Ide. Dette var
af Direktøren for Rentekammeret, I. F. G. Schønheyder, i August
Maaned 1839 meddelt Greve A. W. Moltke, idet Rentekammeret
samtidig henstillede, om man fandt Anledning til at foretage sig
noget som Følge af den kongelige Udtalelse. Grev Moltke ansaa
det imidlertid for rettest indtil videre at stille dette principielle
Spørgsmaal i Bero og først drage det frem igen, saafremt der se
nere i Tiden maatte blive Tale om at bortsælge nogen Del af God
set til private.
I denne Henseende havde der i Løbet af Aaret 1839 været flere
forgæves Tilløb.
Fra Amtsforvalter, Justitsraad Feddersen, Rendsborg, i Kom-
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Aarhus Landevej i Retning, mod Haarup Bakke. Lillcso i Mcllemgrunden.
Efter .Maleri af Dankvart Dreyer ca. f840.

mission for en ikke navngivet Mand indkom der saaledes et An
dragende gaaende ud paa Køb af Silkeborg. Vedkommende lyst
havende vilde anlægge et Jernværk der, hvis Ejendommen inaatte
egne sig dertil. Men efter at det var meddelt Feddersen, at Sko
vene var Domæneskove, hørtes der ikke mere fra den Side.
Godsinspektør Bindesbøll havde ligeledes indberettet til Rente
kammeret, at det var ham bekendt, at en formuende og driftig
Mand var lysthavende til Ejendommen, men heller ikke denne
lysthavende meldte sig senere.
Endvidere var det, dog kun underhaanden, Statsgældsdirektio
nen bekendt, at en Købmand Clason1), Hamborg, saafremt Silke
borg stilledes til Auktion, vilde være lysthavende til Ejendommen
for paa denne Plads at anlægge et Hovedetablissement for Uld
binderierne i Jylland og flere Steder.
Derimod modtog Direktionen omkring ved 1840 et direkte
I) Slesvigeren N. Clnsson anlagde 1837 pnn en Gaard Skave i Skarrild Sogn. Hammerum Herred, frn
1811 kaldet Clnsonsborg.cn Klædefabrik, tillige med del Formani nt forbedre de jyske Uldbindingsnrtiklcr. Fabrikken opkoble Varerne, som behandledes ved Vnlkning, Presning o. s. v. og derefter
solgtes lii højere Priser.
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Andragende fra afdøde Klædefabrikant Johannes Bruuns Broder,
M. P. Bruun1), der paa Firmaet Johannes 1. Bruuns Vegne for
nyede det af Broderen tidligere gjorte Tilbud om at købe Silke
borg Hovedgaard og Mølle. Han anførte i sit Andragende, at Vand
kraften ved Bruunshaab ikke var tilstrækkelig til en udvidet Drift
af den derværende Klædefabrik, men at Silkeborg paa Grund af
den meget store Vandkraft, som fandtes der, og i det hele taget
paa Grund af Ejendommens Beliggenhed ved Gudenaaen i en
skovrig Egn vilde egne sig særlig godt til et Fabrikanlæg af større
Format. Han bad derfor om at blive underrettet om, paa hvilke
Vilkaar Ejendommen kunde faas til Købs, og tilføjede i sin Hen
vendelse, at han ikke havde nogen særlig Interesse i tillige at købe
de betydelige Skove, som omgav Godset, men at det dog var øn
skeligt for ham, at noget af Skoven nærmest Hovedgaarden fulgte
med denne, og at det i det hele taget var magtpaaliggende for ham
ved et muligt Køb af Ejendommen ikke at blive for meget ind
skrænket med Hensyn til Terrænet og dets Brug.
Fabrikant M. P. Bruuns udtalte Ønske om at faa en Del af
Skovene ind under det eventuelle Køb kom Statsgældsdirektionen
noget paa tværs, idet Skovene allerede i nogen Tid havde været
Domæne. Man overvejede i Direktionen, om denne Fordring fra
Bruuns Side var ufravigelig, eller han muligvis vilde frafalde den,
saafremt man ellers saavidt muligt lempede sig efter hans Ønsker.
Man var i Direktionen af den Anskuelse, at det for Bruun og de
øvrige lysthavende, som havde meldt sig, dog hovedsagelig var
Benyttelsen af Vandkraften, de paagældende havde for Øje, og at
de med Hensyn til Skovarealet var tilgængelige for nærmere For
handling.
Statsgældsdirektionen ansaa det imidlertid ikke for betimeligt
straks at søge disse Detailspørgsmaal løst og dristede sig i det hele
taget ikke til paa egen Haand at tage nogen Bestemmelse i Anled1) Mnds Pngli Bruun (1809—18M). Slicndcrdcpulcrct. Medlem nf den grundlovgivende Rigsforsmnljng.
Lnndstingsformnnd. En Tid Medejer nf Bruunshnnb Klædefabrik. Ejer nf Scjlgnnrd ved Silkeborg 1845
—54. Etntsrnnd. Kmd. nf Dbg.. Dbmd. Se iovrigl Sofus Elvius og 11. B. 1 Ijorlh-Lorcnzen: Dnnskc
Pnlriciskc Slægter, Kobenhavn 1891, Side 56—57.
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Udsigt mod Stoubjerg og Himmelbjerget fra Sindbjerg. Efter Tegning af Dankvart Dreyer ca. fS-'iO.

ning af Fabrikant Bruuns Andragende1). Der forelaa nemlig som
Følge af dette Andragendes Indgivelse den aktuelle Situation, i
hvilken der maatte træffes Beslutning angaaende det principielle
Spørgsmaal, om Silkeborg Hovedgaard og Gods i sin Helhed burde
erklæres for Domæne eller ej. Man erindrede loyalt den Ytring
til Fordel for Domænen, som den nylig afdøde Kong Frederik den
Sjette for Aar tilbage var fremkommet med.
Saafremt Afgørelsen maatte gaa imod Domæneplanen, var det
iøvrigt Statsgældsdirektionens Hensigt ligesom i 1835—36 at stille
Godset til frivillig Auktion paa den Maade og med de Forbehold,
som dengang af Rentekammeret og Forstvæsenet var anset for
nødvendige. Auktionen vilde i saa Fald blive afholdt iøvrigt i det
væsentlige paa de samme Konditioner som under den tidligere be
rammede Auktion, derunder de Betingelser, som dengang sæd
vansmæssigt blev stillet ved Auktioner over Ejendomme, som var
overtagne for den kongelige Kasses Regning. Der sigtedes herved
1) Om hele Sngcn scl fra Finnnet Bruuns Standpunkt, se Daniel Bruun: Slægts- og Barndomsminder
fra Viborg-Egncn, Kobenhavn 1925, S. 75—79.
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til det tidligere omtalte Krav om kontant Indbetaling af en vis Del
af Budsummen, hvilket Krav man aabenbart stadig har ment
burde være ufravigeligt.
Hovedspørgsmaalet blev omsider ved en omfangsrig Forestil
ling fra Statsgældsdirektionens Side i Begyndelsen af Aaret 1840
forelagt for den nyvalgte Konge, Christian den Ottende, hvis sær
lige Interesse for Forholdene paa Silkeborg og Egnen deromkring
muligvis allerede dengang har været kendt i en videre Kreds.
Afgørelsen faldt hurtigt. Ved kongelig Resolution af 7. Februar
1840 blev det besluttet, at »det af Vor Kasse i sin Tid overtagne
Silkeborg Gods og Gaard skal i det Hele conserveres som Konge
ligt Domaine.«
For en nutidig, men muligvis overfladisk Betragtning forekom
mer det, at man i aarevis havde grebet det hele Anliggende noget
bagvendt an. Mest ligetil vilde det have været ligesom med Hensyn
til Skovene først at skaffe Klarhed over Hovedspørgsmaalet: Do
mæne — Ikke Domæne, idet den senere Behandlingsmaade gan
ske afhang af denne vigtige Afgørelse. Med sin Senden-til-Erklæring snart til den ene, snart til den anden Myndighed, alt holdt i
embedsmæssig værdig Kancellistil, er Sagens Udvikling og Be
handlingsmaade et typisk Eksempel paa grundig kollegial Forret
ningsgang fra den danske Enevældes sidste Aar.

♦

*

*

Aaret 1840 maa utvivlsomt betragtes som et betydningsfuldt og
skelsættende Vendepunkt i Silkeborgs Historie. Fra at være en
paa Tvangsauktion overtagen Statsejendom var hele Silkeborg
Hovedgaard og Gods med Skovene blevet Domæner, hvad der ikke
influerede paa Ejerforholdet, men paa Bestyrelsesmaaden, idet
man fremtidig ikke burde eller skulde tage Hensyn til, hvad der
vilde bringe en øjeblikkelig Fordel eller pekuniær Gevinst, men
derimod træffe alle Dispositioner paa længere Sigt og med større
Grundighed i Overvejelsen af samtlige Forhold og Omstændig-
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heder, som ved kommende Afgørelser maatte tages i Betragtning.
Blandt saadanne Forhold kan vel i Nutiden nævnes æstetiske Hen
syn bestemt ved turistlige eller naturfredningsmæssige Bevæg
grunde, hvilke ikke omkring forrige Aarhundredes Midte spillede
nogen Rolle. Og dog kan her mindes om Kong Christian den Ot
tendes Kontrakt om Brugsretten til Himmelbjerget med Bonden
Peder Nielsen i Rye for at gøre dette naturskønne Sted til dansk
Folkeeje. Denne Kontrakt afsluttedes i Sommeren 1840.
Man kan neppe kortere eller klarere karakterisere Datidens
Opfattelse af Systemskiftet end ved at citere den iderige og sam
vittighedsfulde Godsinspektør Bindesbølls personlige Standpunkt
fremsat i et længere Memorandum af 31. Marts 1840 til Rente
kammeret:
»Silkeborg og Gods med øvrige Tilliggende er nu, ligesom tid
ligere Skovene, erklæret for Domaine. Denne Forandring af Besiddelsesmaade for Staten giver, saa forekommer det mig i det
mindste, ogsaa Anledning til Forandring i Principerne for Bestyrelsesmaaden af hiin Stats-Ejendom, idet at man nu ikke maae
see paa en øjeblikkelig Udtælling eller Opofrelse, naar denne i
Tiden kan hæve Ejendommens Værd og gjøre den mere indbrin
gende, og idet man ogsaa bør tage Hensyn til, at denne Ejendom
kan virke gavnligt for en videre Kreds af denne fattige Egn.« —

Stiller man det Spørgsmaal, om Silkeborg-Domænerne bestaar
i Nutiden, maa dette Spørgsmaal besvares benægtende for Godsdomænens Vedkommende. Denne Domæne er territorialt betragtet
ganske forsvunden, og Begyndelsen til Udstykningen og Frasalgene
blev gjort omkring ved Midten af 1840’erne. Først blev Silkeborg
Vandmølle og et betydeligt Stykke Jord deromkring afhændet til
Brødrene Christian og Michael Drewsen, hvis store Papirfabrik
blev opført paa en Del af dette Terræn og stod færdig 1. Januar
1845. Et Aars Tid senere blev der af Hovedgaardens Vestermark
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forbeholdt et Areal paa ca. 250 Tdr. Lands Størrelse, mod Nord
grænsende til Silkeborg Langsø. Paa dette Jordstykke kom Han
delspladsen Silkeborg til at ligge. Endelig solgte Staten i 1873 til
den daværende Ejer af Silkeborg Papirfabrik, N. C. Strøyberg,
Silkeborg Hovedgaards Hovedbygning og Ladebygninger samt den
tilbageværende Del af Jordegodset, Østmarken, nogle Enge m. m.,
ialt omtrent 100 Tdr. Land1). Paa denne Maade er i Tidens Løb
ved større eller mindre Frasalg al Godsdomænens Jord overgaaet
til kommunal eller privat Eje.
En uanselig Rest af Godsdomænen er tilbage, nemlig Fiske
riet paa visse Strækninger af Vandene til Silkeborg, derunder
Remstrupaa. Staten forbeholdt sig nemlig ved alle Salg Herlig
hedsretten, d. v. s. Jagt- og Fiskeriretten2), af hvilke den første
nu er uden praktisk Betydning. Fiskeriretten har Staten derimod
for en aarlig Sum af for Tiden 1500 Kr. bortforpagte! til Silkeborg
Fiskeriforening, og Beløbet erlægges til den til enhver Tid væ
rende Toldforvalter i Silkeborg i hans Egenskab af Gods- eller
Domæneforvalter, men indgaar dog i Nutiden blandt Indtægts
posterne paa Skovregnskabet.
Skovdomænen eller nu Silkeborg Statsskovdistrikt bestaar der
imod i det store og hele med det samme Areal og de samme Skov
distrikter som i 1837, nemlig Nordskoven, Østerskoven, Sønder
skoven, Vesterskoven, Kobskoven, Lysbro Skov, Thorsø Bakker
m. m. Fra Tid til anden har Frasalg fundet Sted, saaledes af den
gamle Birkelund ved Silkeborg Kirke, Etablissementet »Lundenes
Terræn, »Indelukket« og fornylig et Areal af Kobskoven, i samt
lige disse Tilfælde til Silkeborg Kommune. Paa den anden Side
1)

Fra en. 1845 nt regne blev Lnndbedriftcn pna Silkeborg Ilovcdgnnrd nedlagt og Jorderne frnsolgl
eller boriforpngledc. Hovedbygningen blev fan Anr senere indrettet til Benyttelse nf Kirke-, Skoleog Postvæsenet samt til Godskontor og Privalbeboclse, og i Gnnrdens udstrakte Udbygninger (•Læn
gerne) indrettede Michael Drcwsen Boliger for sine Papirnrbcjdcrc.

2)

Jfr. Højesteretsdom of 23. April 1918 i Ugeskrift for Retsvæsen 1918 Side 514 i Sng: Aktieselskabet
De forenede Papirfabrikker mod Silkeborg Fiskeriforening.
Antaget, nt det Arvefæsteskøde. hvorved Staten i 1815 overdrog til Brodrene Drcwsen forskellige
til Silkeborg Domæne horende Grundstykker med Ret og Pligt til clerpaa nt anlægge en Fnbrik,
ikke indbcfntlcdc Fiskeriretten i So og Ån ud for disse Grunde, hvorimod denne Ret mnnllc anta
ges forbeholdt Staten, der dn ogsaa senere havde bortforpagte! den, senest til Silkeborg Fiskeri
forening.
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har Statsskovvæsenet ogsaa ved passende Tid og Lejlighed af
rundet og forbedret Skovdistriktet ved forskellige Skovkøb. Den
forstlige Bestyrelse har lige siden 1823 ligget hos Statsskovvæse
net, hvorimod alle Ind- og Udbetalinger vedrørende Skovregn
skabet gennem samme Tidsrum er varetaget af Godsforvalteren,
senere Byens Toldforvalter, der tillige benævnes Godsforvalter
eller Skovkasserer.
Hermed, d. v. s. ved Aaret 1840, afsluttes dette Kapitel af
Silkeborgs Historie. En Udvikling var bragt til sit foreløbige Endemaal ved »Domæneseringen« for at benytte et af Godsinspektør
Bindesbølls Udtryk. I Aaret 1840 kunde vel nok kun denne ind
sigtsfulde og fremsynede Person ane eller skimte den Udvikling i
amerikansk Tempo, som Forhold og Tilstande paa Silkeborg vilde
blive Genstand for i det kommende Decennium, og af de forskel
lige Faktorer, som kom til at medvirke, var der næppe nogen, der
som Domæneseringen virkede inciterende og inspirerende paa
Bindesbøll. I Godsdomænen fandt han det naturlige og stabile Ud
viklingsgrundlag for sin opsigtsvækkende Plan om Handelspladsen
Silkeborg, en Plan som meget snart i detaljeret Skikkelse skulde
ligge færdig fra hans Haand.
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IX.
KGL. GODSINSPEKTØR

JACOB HORNEMANN BINDESBØLLS FORSLAG
Der hengik saa kort Tid — knap l1/’ Maaned — fra Udstedelsen
af den sidste Silkeborg-Domæneresolution til det Tidspunkt, da
Bindesbøll stillede sine Forslag overfor Rentekammeret, at det er

givet og tillige stemmer med hans eget Udsagn, at de Tanker og
Planer, han udkastede, ingenlunde har været nye for ham. Der

imod maa man antage, at han har ment, at det belejlige Tidspunkt
først nu var kommet til at gøre Regeringen bekendt med Reform
planer og Projekter, han i aarevis havde baaret paa i Stilhed, og

som fra Tid til anden i hans 10-aarige Godsinspektørperiode var
fostret i hans Sind ud fra de mangfoldige Erfaringer, han havde
indhøstet.
Forinden Planerne officielt indgik til Rentekammeret, under

hvilket Kollegium Administrationen af Domænen Silkeborg hørte,
havde der fundet en privat Brevveksling Sted mellem Bindesbøll

og Rentekammerdeputeret, Konferensraad Jonas Collin, som var

gift med en Søster til Bindesbølls Moder, en Omstændighed der
i nogen Grad lettede Meningsudvekslingen. Brevene fra Bindes

bøll og to Udkast fra hans Haand findes nu i den Collinske Ma
nuskriptsamling i Det kgl. Bibliotek, hvorimod Brevene fra Collin

til Bindesbøll ikke kendes. Sandsynligvis er de forlængst tilintet-

gjort, men af Bindesbølls tre bevarede Breve fremgaar det, at
Collin som den gamle og meget erfarne Embedsmand har givet

Bindesbøll Raad eller ligefremme Direktiver med det Formaal

102

for Øje, at Projektet, naar det omsider indkom til Rentekamme
ret, baade i formel Henseende og ogsaa, hvad de reelle Betragt
ninger angik, kunde tage sig saa fuldkomment og overbevisende
ud som overhovedet muligt.
*

*

Forinden der fremsættes visse Bemærkninger vedrørende det
Bindesbøll’ske Projekt, dets Fremkomst, Modtagelse og Følger,
skal Breve og Forslag i det følgende gengives i deres Helhed efter
Tidsfølgen, og saaledes at det udaterede Udkast til Forslag beteg
nes ved I og det daterede endelige Forslag ved II1).
Brev Nr. 1. Bindesbøll til Collin af 17. Marts 1840.

Kjere Onde!
Hermed den første Del af mit, maaske noget vidtløftige Forslag
i Anledning af Silkeborgs Domænesering. — Resten, som jeg ikke
kunde naae at faae renskreven, skal følge med næste Post fra
Buderupholm.
Jeg beder nu Dem at sige mig, om denne Forestilling kan gaae
i de Klæder den har.
Jeg har været paa Silkeborg og hos Bruun og overveiet alt paa
det nøieste. Fabrikanlæget maa kunne lade sig iværksætte.
Hvad Nybyggerne angaaer, da vil jeg nok gjentage mit tidligere
Forslag, men jeg kan ikke imødegaae de gjorte Indvendinger, da
jeg ikke nøje nok erindrer disse.
Den brave Bagger søger Godsforvaltertjenesten ved Frederiks
værk. Kunde De virke noget for ham?
Edelsborg d. 17de Martii 1840.
Deres ærbødigst hengivne
Højvelbaarne
Hr. Conferensraad Collin
C. af D: Dbmnd p. p.

Bindesbøl 1.

1) Bindesbolls Slavcmaadc og Tcgnatclning cr bibeholdt.
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Brev Nr. 2. Bindesbøll til Collin af 18. Marts 1840.
Kjere Oncle!
Slutningen af mit Forslag Domainen angaaende sender jeg Dem
herved. Gid det nu maa være efter Deres Ønske! — Maaske har
jeg skyndt mig lidt for meget med det.
Dersom jeg nu skulde blive ansat ved Silkeborg, da beder jeg
Dem om at tænke lidt paa, hvorledes den nuværende Forvalter
Knudsen — en svagelig, mistroisk og sær men ellers brav Mand —
kunde anbringes andetsteds; thi saare ubehageligt vilde det være
for mig, om han skulde blive brødløs for min Skyld. Gift er han
imidlertid ikke. Kunde Bagger, som jeg berørte sidst, komme til
Frederiksværk, saa kunde jo Knudsen anbringes ved Aagaard.
Den 18de Martii 1840.
Deres
ærbødigst hengivne
Bindesbøl 1.
Brev Nr. 3. Bindesbøll til Collin af 31. Marts 1840.
Kjere Oncle!
Hermed min Reform Plan omskrevet; gid den nu ikke maae
komme for sildig! jeg kunde, paa Grund af Rejsen, ikke sende
den før. —
Maae jeg gjentage min Anmodning til Dem af Dec: f. A., nem
lig at 300 rd af mit »Honorar« maatte blive betalt til Fondet
ad usus publicos og Resten til [Navnet er udskaaret af Papiret}.
Jeg har med Gaarsposten atter modtaget et truende Brev fra Di
rektionen for bemeldte Fond.
Edelsborg d. 31. Martii 1840.
Deres
ærbødigst hengivne
Bindesbøl 1.
Høivelbaarne
Hr. Conferensraad Collin
Commandeur af Dannebroge
Dannebrogsmand p. p.
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FORSLAG I.
(Udateret Udkast i det kgl. Bibliotek).
Til det Kongelige Rentekammers Overveielse og Bedømmelse
vover jeg i nedenstaaende Linier at fremsætte et Forslag, der ikke
er Frugten af nogen flygtig opfattet Idee, men et i flere Aar over
tænkt Anliggende, om hvis Ønskelighed jeg stedse paa nye er
bleven overbeviist, fordi dette er Manges Trang, uden at ville
kræve nogen Udgivt af det Offentlige.
Dette Anliggende er: at kunne bevirke Handelsfrihed eller et
Slags Kjøbstadsret for Nybyggere paa Silkeborg Gaards Grund;
en Foranstaltning, der vilde have uberegnelig gavnlige Følger for
en viid Kreds, hvorom jeg har søgt at overbevise mig, ved selv at
erfare de paagældende Beboeres Trang til at lettes Transport og
Omsætning af deres Producter og Fornødenheder, og ved at have
hørt flere af Egnens kyndige og indsigtsfulde Mænds Mening om
Sagen. —
Den store Gudenaae er, som bekjendt, seilbar for store Pramme
(saakaldte Kaage) der føre indtil 150 Tdr. Korn lige fra Silkeborg
Sluser til Randers, i en Strækning af omtrent 10 Mile. — Fra
Silkeborg Sluser kan man i den modsatte Retning seile med be
meldte Fartøier lige til Knudbroe (Knud-Søe) i en Strækning af
omtrent 3 Mile, og naar den af Rentekammeret paatænkte gavnlige
Indretning, af en Sluse ved Silkeborg Vandværker, kom til Ud
førelse, og lignende Sluser anbragtes ved Rye Mølle og Fuldbroe
Mølle, vandtes en beqvem Vandtransport ligefra Skanderborg til
Randers og videre.
Ved at kaste et Blik paa Kortet, seer man hvorledes store Land
strækninger af Hammerum, Hids, Lysgaard, Gjern, Tyrsting, Vrads
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og Ginding Herreder, ligge midt i Landet, fjernt fra alle Torve,
hvor Beboerne kunne afsætte deres Produkter og indkjøbe deres
Fornødenheder. Det store Hammerum Herred har t. Ex: fra 5 til
8 Mile til Ringkjøbing, og fra 10 til 14 Mile til Randers, som nær
meste Udskibningssteder. Denne uheldige Beliggenhed for dette
betydelige Opland, i Forening med Vejenes tunge Beskaffenhed,
maa vistnok nærmest tilskrives den Fattigdom, som hersker i
disse vestlige Egne, hvor de eneste Velhavende ere Smughandlere,
der udhøkre Bondens Fornødenheder i dyre Domme og afkjøbe
ham hans Producter til Spotpriser, imedens Alle høilig føle Tryk
ket af en Stilling, hvorover man jevnlig hører Beboernes Bekla
gelse, da den saa betydelig nedsætter Værdien paa ethvert
Erhverv.
Den herlige Gudenaae kan lette Samfærselen og afhjelpe Man
gelen, og det tiltalende Spørgsmaal lyder enhver imøde, som be
tragter Tilstanden: hvi benyttes dette gode Hjelpemiddel ikke,
eller dog ikke tilstrækkeligt?
Der fattes et Mellemled i Kjeden fra Skanderborg til Ran
ders, et Mødepunkt i Midten af den tilsidesatte Landstrækning —
en Handelsplads ved Silkeborg. —
Af Silkeborg Grund, eller af Domainens Grund, som ved en
stor Hedestrækning grændser umiddelbart til Gudenaae, overlade
man Nybyggere Pladse, saavel til Bebyggelse som og til Have og
et ringe Avl, og disse Nybyggere meddele man Tilladelse til Han
del og Brænderie liig Kjøbstædhandlende, maaske imod Erlæg
gelse af en billig aarlig Afgivt af Jorderne til Grundeieren.
Om Gavnligheden af en slig Foranstaltning, naar drivtige
Handlende etablerede sig paa denne Plads, kan, for den store
Landstrækning, som nu lider under et hartad utaaleligt Savn af
en saadan Handelsplads i Nærheden, ikke tænkes nogen Menings
Ulighed, og den udstrakte sig for Egnens Beboere til Brændsel
Afsætning af de store Skov og Mose-Strækninger, gav forøget

Værdie og Impuls for Møllers og Teglværkers Drivt og Virksom-
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aabnede en saare indbydende Ledighed til den store Vand
Benyttelse ved Silkeborg til forskjellige Fabrikanlæg.
Nødvendigheden af en Haandrækning ovenfra til den til
Foranstaltning, synes det Kongelige danske Cancellies i
October Maaned f. A. afgivne
Resolution — hvorved Anders
Mortensen af Gjødvad har er
holdt Tilladelse til Handel med
grove Vare — allerede noksom
at vidne; en Tilladelse, der dog
kun lidet afhjelper Savnet for
Egnen af en Handelsplads, da
Anders Mortensen baade boer
langtfra Gudenaae, og mangler
Evne til at kjøbe Landmandens
Producter, foruden at han ei en
gang haver nogen Stald for den
Tilreisendes Hest, som efter Rei
sen dertil fra ofte fjerne Steder,
Christian r/cn 17//. Efter Litografi.
maa forlades paa aaben Mark.
Den Indvending vil muelig blive gjort ved dette Forslag, at et
saadant Etablissement vilde blive til Skade for de nærmeste Kjøbstæder, ved at gjøre Afbræk i deres Handel; men naar det erfares,
at Ringkjøbing ligger omtrent 12 Mile fra Silkeborg, Horsens 6,
Aarhus 6V2, Randers 7 tø, Viborg 5tø og Skanderborg 4tø, saa
skulde det i denne Henseende være Skanderborg, som nærmeste,
Kjøbstad, der snarest kunde menes at lide ved Anlægget. Men
foruden at denne Omstændighed formentlig Intet maatte kunne
veie, naar Talen var om at gavne en betydelig og betrængt Land
strækning, ved at give den virksomt Bidrag til Opkomst, saa maa
det desuden, hvad Skanderborg angaaer, bemærkes, at ingen Be
boer af Egnen ved Silkeborg nu henter sine grove Vare fra Skan
derborg, men lader samme, skjøndt med Bekostninger der, hvis

hed, og
masses
Om
sigtede
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Etablissementet med Silkeborg kom istand, vilde spares, komme
fra Randers op ad Gudenaae.
Med Undtagelse af eget Forbrug til sine ikke store Brænde
rier, afkjøber Skanderborg ikke Landmanden sine Producter, og
hele det tilsigtede Handelsetablissement skjønnes saaledes ikke at
ville kunne faae nogen, og ialtfald ikke nogen væsentlig Indfly
delse paa Skanderborgs Handel og Stilling at udøve. —
Imedens Randers vilde vinde ved den paatænkte Handelsret,
idet Egnens Omsætning, concentreret ved Silkeborg, vilde gaae
udelukkende ad Gudenaae til Randers, kunde efter Forholdene,
som de nu ere, ingen af de øvrige Kjøbstæder tilregne sig noget
Tab af Anlæget, men i hvert Fald maatte naturligviis et Fore
tagende, der, uden at sætte det Offentlige i Reqvisition, var til
Stytte for saa betydelig en Landstrækning, være hævet over de
mindre Interessers Indvirkning, hvor nogen Collision maatte me
nes at kunne fremtræde.
Det mangler nu kun at vække Lyst for formuende Handelsmænd til at nedsætte sig paa Stedet, og det er at forudsee, at Tran
gen paa den ene Side, og Entreprisens Udsigt til Fordele for den
drivtige Handelsmand paa den anden, snart vil fremme en Ind
retning, som i sine heldbringende Virkninger vil vise sin Erkjendtlighed for den Opmærksomhed, en for Fornødenhedernes Omsæt
ning hidtil stedmoderlig udstyret Omkreds har vakt, og for den
Haandrækning, som deraf blev en Følge.
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FORSLAG II.
(I. H. Bindesbølls Indstilling til Rentekammeret af 31. Marts 1840).
I Rigsarkivet.
Silkeborg og Gods med øvrige Tilliggende er nu, ligesom tid
ligere Skovene erklæret for Domaine.
Denne Forandring af Besiddelsesmaade for Staten giver, saa
forekommer det mig i det mindste, ogsaa Anledning til Forandring
i Principerne for Bestyrelsesmaaden af hiin Stats-Ejendom, idet at
man nu ikke maae see paa en øjeblikkelig Udtælling eller Opoffrelse, naar denne i Tiden kan hæve Ejendommens Værd og
gjøre den mere indbringende, og idet man ogsaa bør tage Hensyn
til, at denne Ejendom kan virke gavnligt for en videre Kreds af
denne fattige Egn. —
Jeg haaber derfor at det Kongelige Rentekammer ikke vil mis
billige, naar jeg i nedenstaaende Linier deels vover at henlede
Collegiets Opmærksomhed paa hvad der maaske kunde giøres for
at ophjelpe Silkeborg Domaine, og den nermeste Omegn, deels til
lader mig at forelægge Rentekammeret nogle Spørgsmaal, med
Hensyn til Administrationen af denne Ejendom maaskee endnu i
denne Sommer. —
Da denne underdanige Forestilling vil blive noget vidtløftig, vil
jeg, for at lette det høje Collegium Oversigten, tillade mig at
fremsætte min Meening postviis. —
1. Da Hans Majestæt Kongen, efter hvad Allerhøistsamme selv
allernaadigst har ladet sig forstaae med, vel oftere vil besøge Silke
borg, saa bliver det formeentlig nødvendigt, deels at udvide Vaaningslejligheden, deels at indrette denne paa en beqvemmere
Maade. —
Jeg vil ikke her giøre Forslag om hvorledes saadan Udvidelse
og Forbedring kunde skee, thi dette kræver en modnere og nøjere
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Overvejelse, men jeg vil kun henlede Rentekammerets Opmærk
somhed paa, at Deres Majestæters Svite maa skaffes Værelser en
ten i nye Sidefløje ved Hovedbygningen, eller i Ladegaardsbygningernes nærmeste Længder; at det nuværende Kjøkken er alt
for lidet og uhensigtsmæssigt indrettet; at Lofterne paa Hoved
bygningen fremtidig ikke bør anvendes til Kornlofter; at flere af
Gulvene i Hovedbygningen ere i en saa maadelig Forfatning at de
af nye maae omlægges; at ligeledes flere Skillerum ere siunkne
noget formedelst det svage Underlag; at Forbindelsen af de nu væ
rende Værelser aldeles ikke er saaledes at den kan være passende
til Afbenyttelse for Deres Majestæter med nærmeste Betjente1).
Dersom Det høje Collegium derfor ikke vil foretrække en Plan
som jeg nedenfor vil fremsætte, maae jeg indstille, at disse Ud
videlser og Forbedringer maae vorde foretaget, saa snart man ved
Forpagtningens Fratrædelse haver frie Disposition af Bygnin
gerne. —
2. Det er vel sandt at man hidtil har været istand til, ved Laan
og Leje at tilvejebringe nogle nogenlunde passende Meubler til
Afbenyttelse for De Kongelige og Deres Følge, men de els har
man maattet hente slige Meubler mange, ja indtil 6 Mile borte,
deels vise Meublernes Ejere ved gjentagne Forlangende, — da
de laante Gjenstande stundom lide ved Transporten, — sig mere
uvillige til at udlaane slige Løsøre; d e e 1 s er det nesten en Umuelighed at faae passende Meubler for Deres Majestæter selv. — Jeg
tillader mig derfor at spørge, om det ikke maatte findes rigtigst,
for Domain Kassens Regning at anskaffe de nødvendige Senge,
Toiletindretninger med mere til Deres Majestæters egne Ge
makker? —

3.
Ved Domainen maae vel være en Forvalter eller Bestyrer.
At saadan Mand med Familie beboede de Kongelige Værelser
var vel ikke passende, og til med maatte der dog være anden in1) Se V. Drcchscl: Silkeborg 1840—1880, København 1880, S. 23 og »Fædrelande!« for 17. August 1847
Sp. 1533—34. (Udg. Anni.).
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terimistisk Lejlighed for Bestyreren med Familie naar denne
skulde flytte ud ved Deres Majestæters Komme. — Jeg maae i
denne Henseende indstille til det Kongelige Rentekammer, om det
ikke maatte findes hensigtsmæssigt at der blev bygget en nye Be
boelseslejlighed for Domaine-Forvalteren? —

4. Teglværket staar, som Collegiet bekjendt, fortiden ubenyttet
da sidste Forpagter ikke kunde betale, og ingen anden Forpagter
har meldt sig. — Da jeg nu maae antage, at der paa een eller anden
Maade vil blive Brug saavel for Muursteen som for Tagsteen, saa
har jeg, uden at oppebie Rentekammerets Resolution, beordret
Forvalter Knudsen til, strax at foranstalte det Nødvendige, for at
Teglværket endnu i dette Foraars Begyndelse kan sættes i Gang
for Ejerens Regning, og jeg indstiller denne min Foranstaltning til
det Kongelige Rentekammers Sanction. —
Ved denne Lejlighed maae jeg tillige indstille til Rentekamme
ret, om det ikke var mueligt, et eller andet Sted fra at faae en
duelig Teglbrænder, der blandt andet forstod at tilvirke de nu
brugelige graae Tagsteen, der, efter Professor Forchhammers For
klaring, gives denne Farve og giøres tættere for Vand, ved at
ryges med Ellebrænde. — Vel er det tidligere forebragt Rente
kammeret at Teglovnen var i en saa maadelig Forfatning at den
ikke kunde bruges, men jeg troer dog, at den, i den Tilstand den
er, kan benyttes til en Brænding eller to. —
5. For at kunne udføre ovennævnte og flere gavnlige Foran
dringer ved Silkeborg, er det nødvendigt, at nuværende Forpagter
Asmussen, opsiges inden 1ste May dette Aar til Fraflyttelse 1ste
May 1841, overeensstemmende med 1ste Post i Forpagtningscontracten. — Jeg indstiller derfor, at jeg snarest mueligt maae blive
bemyndiget til at foretage denne Opsigelse. —
6. Alle Kyndige, der have seet Silkeborgs vidtløftige Vand
værker, have været eenige i at erkjende, at Gudenaaes mægtige
Vande kunde anvendes langt nyttigere — for ikke alene Ejeren,
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men ogsaa for Landet, — end som nu, blot at drive en Meelmølle,
som ingen synderlig Maling har, og et Aaleværk, der kun ind
bringer en Forpagtningsafgivt af 400 Rgbd. —
Ikke et Sted i hele Landet egner sig saaledes til Fabrikanlæg
som just Silkeborg; — Her er Vand i Overflødighed; her er Flodbreden saa fast, at der kan opføres Bygninger lige til Vandløbet;
her er dette Vandløb saaledes situeret, at den rige Vandstrøm kan
afbenyttes til at drive 5 a 6 forskjellige Værker; her er Materialer
til Bygninger let at tilvejebringe; her afgiver den sejlbare Gudenaae et billigt og bequemt Transportmiddel for de tilvirkede Fa
brikata. —
Ved Anlæg af Fabrikker vil Forbruget af Ejendommens vigtig
ste Product, — Brændsel af Brænde og Tørv —, betydelig tiltage,
og Skovene derved blive mere indbringende; ved de mange Fa
brikarbejdere vil Consumtionen af Landmandens Producter ogsaa
tiltage, og mangen fattig Bonde her finde Afsætning for det han
ellers skulde føre 6 a 7 Mile; de nermeste Commiiner ville
her finde Arbejde og Erhverv for Commiinens Fattige det være sig
Ældre eller Børn. —
Uden derfor at tage Hensyn til den almindelige gavnlige Ind
flydelse som Industrien har paa Opkomsten af et Lands Agerbrug,
tør jeg nok vove at paastaae: her ved Silkeborg burde anlægges
Fabrikker. — Jeg vil ikke foreslaae at disse Fabrikker skulde
anlægges og drives for Kongelig Regning, men skulle slige Fabrik
anlæg af Private ikke være foreenelig med den Kongelige Ejen
domsret til Silkeborg? —
Jeg vil forelægge Rentekammeret dette vigtige Spørgsmaal til
kyndigere Bedømmelse og tillade mig at fremsætte mine Anskuel
ser derom. —
Enten kunde alle Vandværkerne med tilstødende Grunde
overlades en driftig Fabrikant i Arvefæste; og Arvefæsteren op
førte da paa egen Regning alle de til Fabrikkerne og disses Mestere
fornødne Bygninger, imod at Fabrikejeren aarlig betalte en pas-
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sende Afgivt, og ved Forandring af Fæster en bestemt Recognition
til den Kongelige Domainkasse. —
eller Domainkassen opførte selv de fornødne Fabrikbygninger,
og disse derefter tilligemed Vandværkerne, Møllen inclusive /: thi
kun Een maatte disponere over Vandet :/ overdrages til en Fa
brikant i Forpagtning f. Eks. paa 50 Aar. —
eller, for at faae en mere bestemt Grændse for Fabrikantens
Terrain, at overdrage denne til Arvefæste eller Forpagtning, hele
Silkeborg Gaard og Jorder, forsaavidt samme ligge Vesten for
Gudenaae /: her kaldet Rimstrup Aae :/. — Men i dette Tilfælde
maatte der opføres en ny Bygning til Deres Majestæters Ophold
her, og denne Bygning maatte lægges paa et passende og smukt
Sted, hvilket vist ikke var vanskeligt at finde.
Derimod kunde Fabrikanten forpligtes til at skaffe Logie for
den største Deel af Deres Majestæters Følge. —
Det er klart, at det sidste Alternativ var fordeelagtigst for Fa
brikanten, da han derved sættes istand til at skaffe sine Mestere og
faste Arbejdere Foder og Græs til Køer, noget som er meget nød
vendigt for ham, og han tillige kunde bruge nogle af Silkeborg
Gaards Bygninger, f. Ex. det Overflødige af den store Lade til
Fabrik Locale.
Derimod taler imod denne Plan, at det vil blive bekoste
ligere at opføre en ganske nye Bygning, end at indrette Silkeborg
nuværende Hovedbygning saaledes som er berørt i 1ste Post, og
at den tilbageblevne Deel af Hovedgaardsmarken o: den usle
Mark, som ligger Østen for Rimstrup Aae, neppe vilde kunne af
give det nødvendige Foder og Græs til Ejendommens Forvalters
Creature og Heste. —
Jeg har talt med den driftige Fabrikant Bruun paa Bruunshaab,
og denne Mand ønsker saare gjerne at kunne benytte Silkeborg
Vandværker til Fabrikanlæg, indseende at dette Sted, med Hensyn
til den paatænkte Plan, har saa mange Fordeele, at disse i Ti
den maae fremkalde en heel Fabrikbye. —
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Maatte jeg paa Grund af Ovenstaaende underdanigst indstille
til det Kongelige Rentekammer: om Fabrikant Bruun maatte gives
Tilladelse til at fremkomme med Forslag om sligt Fabrikanlæg; —
jeg vilde da maaskee faae Lejlighed til at udtale mig noget udfør
ligere om Mueligheden af Udførelsen af denne Fabrikplan og de
Indtægter, samme formeentlig burde bringe den Kongelige Kasse.

7. Et andet Etablissement som vilde bringe Fordeel ikke alene
for Statsejendommen Silkeborg men ogsaa for en stoer Strækning
af denne fattige og lidet begunstigede Egn, især Hamrum Herred,
er Anbringelse af Nybyggere paa Silkeborg Grund, der gaves Til
ladelse til Handel. —
Idet jeg atter herved bringer dette mit tidligere Forslag paa
Bane, vedlægger jeg en Afskrivt af min i sin Tid indsendte Skri
velse1). —
At denne Handelsfriehed ikke vilde svare Regning for Nybyg
gere, som maaskee Nogle ville paastaae, modsiges derved, at den
handelskyndige og paa Egnen localiserede Fabrikant Bruun har
yttret, at han, dersom han fik Tilladelse til at anlægge Fabrikker,
ogsaa vilde søge om Tilladelse til at opføre Bygninger og Pakhuuse
for en Handlende, »der af grove Vare til Landmandens Fornøden
heder vilde kunne omsætte mere end alle de Handlende i Viborg
Bye« —
8. Silkeborg Værker, Mølle, Skove ligge paa den sydlige Side af
Langsøe, og Beboerne ligeover for paa den anden Side af Søen,
Hids Herred Viborg Amt, kunne ikke komme til Silkeborg eller
dens Skove uden at passere Resenbroe eller Lysbroe, hvoraf den
ene ligger % Miil østlig, den anden % Miil vestlig for Silkeborg;
hvortil endnu kommer Bekostningerne for de Vejfarende ved at
benytte Resenbroe, hvis Broepenge for en Vogn frem og tilbage er
8 s. — En Vinding for heele Ejendommen Silkeborg vilde det der
for være, om en Broe blev slaaet over det smale Sted af Langsøe
omtrendt ligefor Silkeborg Gaard og Teglværk2). —
1) Denne har antagelig haft et Indhold »om Forslag I. (Udg. Anm.).
2) Dæmningen ined Viborg-Brocn blev anlagt i 1854. (Udg. Anm.).
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At en saadan Broe vilde blive afbenyttet bevises derved, at en
paa Egnen boende Landmand har tilbudt at ville opføre denne
Broe, naar det maatte blive ham tilladt at hæve Broepenge for
Pasagen derover. —
Imidlertid er jeg af den Meening, at den indirecte Fordeel for
Domainen vilde være større, naar denne selv bekostede Broen
lagt, og ingen Broepenge bleve fordrede. —

9. Det er Collegiet bekjendt, at Hovedgaardsmarkerne til Silke
borg ere i den Grad magre og sandede, at man vanskeligt i Jylland
vil finde dem siettere. Et af de første Formaal, med Hensyn til Domainens Opkomst, maae være at bringe disse mislige lorder til at
give et større Udbytte; men det er ikke let; thi ved Hvile kunne
disse Jorder ikke samle Kræfter, da der ingen Græsskjold kan
danne sig; /: det eneste der viser sig ved Hvilen, er Lyngen :/, og
Gjødningen, som samles ved Gaarden kan, som det nu er, aldrig
blive tilstrækkelig. — Gjødningens Formerelse er derfor her ved
Silkeborg endnu vigtigere end andre Stæder, hvor man kan raade
Bod paa Mangelen her af, ved Jordernes længere Hvile. —
Hvad der fra Administrationens Side kan giøres for denne
Gjødnings-Formerelse er, at sørge for, at hensigtsmæssig Engvan
ding iværksættes og at Brændeviinsbrænderier anlægges her ved
Ejendommen. —
I dette Afsnit vil jeg kun afhandle Engvandingen. —
Silkeborg Ejendom bestryges af tvende Aaer, Gudenaae og Fun
der Aae. — Den første kan, /: om Øjet ikke bedrager mig :/ ved
at ledes fra Vandets Standpunkt oven for Vandværkerne ved Sil
keborg, føres over en lang Strækning af Flodsengens flade deels
med Lyng begroede, deels golde Sandagre, og derved dannes flere
frugtbare Enge ikke alene paa Silkeborg egen Grund, men ogsaa
paa de længere nede i Flodsengen liggende Bøndermarker. —
Funderaae gaaer langs med Silkeborgs egentlige Eng, Funderholme kaldet, og Situationen af denne Aae og denne Eng er saaledes, at Aaen i det mindste for en stoer Deel, kan sættes over
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Engene. Dette er vist, thi det er i min Inspectionstid bleven
forsøgt. —
Jeg maae i Betragtning af Ovenstaaende indstille, at der fra
Udlandet indkaldes duelige Engvandingsmestere, deels for første
Gang at lede Vandet paa den mest hensigtsmæssige Maade, deels
for at undervise vore egne Arbejdere om slige Vandingsenges rig
tige Behandling Aaret igjennem. —
10. Jeg maae ogsaa i denne Forestilling nævne den paatænkte
Anlæggelse af en lernsmælte-Hytte, som, hvis den kan udføres ef
ter Professor Forchhammers Idee, maae kunne bringe store For
dele for Domainen. —
11. Den allerede tidligere af Rentekammeret bestemte Anlæg
gelse af en Sluse ved Silkeborg Vandværker for Lettelse af Pram
farten, maae heller ikke tabes af syne, da derved vil gives Anled
ning til at der engang i Tiden vil kunne blive Pramfart lige fra
Skanderborg til Randers, hvor ved Ejendommene, og især Skov
strækningerne, ved den store Mossøe og Salten Langsøe vil faae
en forøget Værdie. —
12. Fabrikation af Træskoe i det Store vilde ogsaa baade directe og indirecte kunne bringe Indtægter for Domaine-Kassen1).
Den manuelle Færdighed i at forfærdige Træskoe er paa denne
Egn bragt saa vidt, at en Arbejder sædvanligviis giør 10 Par Træ
skoe om Dagen /: Enkelte har endog forfærdiget 15 Par een Dag :/.
— Naar en Træskoemand arbejder paa sin egen Kost faaer han 5 s
for hvert Par Træskoe. Træet til en Snees Par kan anslaaes til 1
Rgbd., og for en Snees Par Træskoe betales nu i Handelen her
15 Mark.
Naar der nu ved Silkeborg bestandig holdtes 20 Træskoearbejdere, naar Træskoepartierne bragtes ned ad Gudenaae til Randers,
naar man contraherede med et Handelshuus i Kjøbenhavn til at
modtage Træskoepartiet her, saa er der ingen Tvivl om at man jo
1) Ang. Træskofabrikationen i Skanderborg Amt omkring 1840. se I. C. Schythc: Skanderborg Amt,
Kobenhavn 1843, S. 682—704. (L'dg. Anm.|.
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1

kunde udbringe en Netto Fordeel af over 25 pro Cto af den Sum
man aarlig anbragte i Træskoefabrikationen, men man vilde ogsaa
ved Indkjøb af Træe i Domainens Skove tvinge Priserne betydelig
iværet ved de aarlige Auctioner. — Man vil maaskee indvende, at
et sligt Foretagende mest egner sig for en Privatmand paa Egnen,
og jeg vil indrømme dette; men ikke een eneste Privatmand her
kan disponere over en saa stoer Capital, som udfordres til slig Fa
brikation i det Store. —
For saadanne og lignende Fabrikationer af Træ taler ogsaa,
troer jeg, den Omstændighed, at Silkeborg Skove herefter formeentlig ville levere mere Gavningstræe, end egentlig Brænde, og
Egnens saakaldte Træehandlere ville neppe indlade sig paa at be
tale Gavningstræe efter dets Værdie. —
13. I Forbindelse med Forestaaende maae jeg ogsaa tillade mig
at henpege paa en anden Fabrikation af Træe, hvorom en Yttring
af Kjøbmand Classon1) i Hamborg har givet mig Idéen. —
Denne Mand har nemlig fortalt, at en Snedker i Hamborg har
samlet sig en betydelig Formue ved i det Store at forfærdige
Meubler af simplere Træsorter f. Ex. Bøg, og sende disse til
Amerika.
Kunde det nu ikke være gavnligt, med Hensyn til Indtægterne
af Silkeborg Skove, at opmuntre en slig driftig Mand, som hiin
Snedker, til at nedsætte sig ved Silkeborg, for der at anlægge en
Meubelfabrik, som den af Classon omtalte? —
14. Brændeviinsbrænderier anlagte her ved Gudenaaes Breder
vilde ikke alene kunde blive et vigtigt Middel til Hovedgaardens
maadelige Jorders Forbedring, men, naar det især var af Kartofler
at Brændeviinen tilvirkedes, vilde Kartoffelavlen paa denne Egn
kunne blive en Erhverv for mangen fattig Agerbruger, hvis Jorder
ere af den Beskaffenhed, at de kun kunde give simpel Rug og
Boghvede, men gode Kartofler.
15.

Endnu maae jeg giøre opmærksom paa, at Haven ved Silke-

1) Jfr. Afsnit VIII Side 05 (L'dg. Anm.).
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borg Hovedgaard burde udvides, saa meget i det mindste, at den
mod Øster begrændsedes af Gudenaae.
Ogsaa burde der formeentlig ansættes en Gartner, og der er al
Sandsynlighed for, at Haven da, med Hensyn til denne haveløse
Egn, og især naar de mange Fabrikfolk kom tilstæde, vilde kunne
give en aarlig Indtægt for Jordebogs Kassen. —
Idet jeg nu underdanigst indstiller ovenstaaende forskjellige
Forslag til det Kongelige Rentekammers Bedømmelse, vover jeg
at udbede mig Resolution paa Indstillingen om Forpagterens Op
sigelse saa betimelig meddeelt at Opsigelsen kunde skee førend
førstkommende Majdag.
Edelsborg den 31. Martz 1840. —

underdanigst
Bindesbøl 1.

Til
Det Kongelige Rentekammer.

Med Hensyn til Projektets Fremkomst kan man af de gengivne
Breve se, at der til at begynde med har foreligget saa mange og
muligvis tillige saa betydelige Meningsforskelligheder mellem Collin og Bindesbøll, at denne har set sig nødsaget til for en stor Del at
omredigere og omskrive sine Forslag. Det fremgaar saaledes, at de
oprindelige to Udkast i den endelige Redaktion i hvert Fald til
dels er blevet sammenarbejdet til eet Dokument, jfr. Udtalelsen
i Brev Nr. 3 »hermed min Reform Plan omskrevet«.
Hvor meget eller hvor lidt af de positive Oplysninger, Tanker
og Impulser, indeholdt i de foran gengivne to Forslag, der mulig ad
flere Gange og sandsynligvis tillige mundtlig har været forelagt
til Overvejelse i Rentekammeret, er ikke fuldtud klarlagt, men
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man er efter Gennemlæsningen ikke i Tvivl om, at der paa det
daværende Tidspunkt neppe har kunnet fremføres væsentligt an
det eller mere til Belysning af hele det store Anliggende. Bindesbølls Forslag giver et prægnant Udtryk for denne kyndige
og samvittighedsfulde Embedsmands gennemprøvede Tanker om
Silkeborgs Fremtid. Visse af hans Ideer er af en næsten visionær
Karakter, og under alle Omstændigheder har Eftertiden paa mang
foldig Vis givet ham Ret i hans Betragtninger.
*

Stiller man det Spørgsmaal, hvorledes Samtiden eller, snæv
rere betragtet, Regeringskredse modtog Bindesbølls Forslag, skal
det straks og med Styrke fastslaas, at Modtagelsen mildest talt
var lunken, for ikke at sige kølig. Et ualmindelig godt og paa
en vis Maade autentisk Vidnesbyrd herom haves i Jonas Collins
Livserindringer1), i hvilke han om dette Anliggende skriver:
»I Foraaret 1840 indgav Godsinspecteur Bindesbøll, efter foregaaende Correspondance med mig, sit Forslag til Rentekamme
ret om Domainen Silkeborgs hensigtsmæssige Afbenyttelse til
Fabrik-Anlæg, til Kjøbstad-Anlæg, Gudenaaens Sejlbargørelse, alt
til det omgrænsende Oplands Fremkomst. Det sindige langsomme
Rentekammer yndede ikke nye og store Ideer. Den sædvanlige Veix
at indhente »Amtets Betænkning« indsloges da ogsaa her; thi saa
havde man dog ikke ladet Sagen ligge. Amtmanden, Grev Ahlefeldt2), en lærd Jurist og meget retskaffen Mand, men uden Liv
lighed og praktisk Blik, erklærede sig derimod; de fleste Under
øvrigheder ligesaa. Tiden gik, for ikke at sige spildtes. Imidlertid
udtraadte jeg af Rentekammeret og kunde da ikke videre virke
paa Sagen. Siden traadte Papirfabrikanterne Drewsen op som
1) E. Collin: H. C. Andersen or del Collinske Hus, Kobenhavn 1882, Side 571—72.
2) Frans Vilhelm Ferdinand Ahlcfeldl Lnurvigcn (1790—1843) Greve. Kammerherre. Dr. jur. Stiftamt
mand over Viborg Stift og Amtmand over Viborg Amt 1831—43. Var forinden Hojcstcrctsasscssor.
Saavidl Landvrcsonskonlorcls Journal knn oplyse, har man ikke i denne Sag indhentet Betænkning
hos Amtmand Ahlcfeldl eller nogen anden Amtmand. Enten har Collin husket forkert, eller mulig
drejer det sig om en privat Forespørgsel fra hans Side (Udg. Anm.).

1 19

Lysthavende. En stor Papirfabrik anlagdes, og et Kjøbstadanlæg
kom i Stand. Den, som havde med Miskjendelse givet det første

Stød, glemtes.«
At der ved Slutbemærkningen er sigtet til Bindesbøll, er indlysende ifølge Sammenhængen.
Collins Omtale klargør fuldtud,
at Rentekammeret til at be
gynde med var alt andet end
tilbøjelig til hurtigt at gaa ind
for Planen. »Det sindige lang
somme Rentekammer yndede
ikke nye og store Ideer«! End
videre at man ifølge Collins Be
retning har staaet parat med de
sædvanlige Midler, naar en Sag
skulde »syltes« eller i det mind
ste forhales, nemlig at sende
den »til Erklæring« til forskel
lige underordnede Myndighe
Jonas Collin. Efter Litografi.
der. »Tiden gik, for ikke at sige
spildtes«! Det foreløbige Udfald af den veltilrettelagte Plan har der
for sikkert været en Overraskelse og Skuffelse for Bindesbøll og
rimeligvis ogsaa for Collin som Medlem af Rentekammeret og i Be
tragtning af hans Autoritet og den overordentlige Anseelse, som
han nød i alle Samfundets Lag og Kredse. Man kan nemlig ikke
godt forestille sig andet end, at Collin maa have støttet og an
befalet Forslaget ved dets første Behandling i Rentekammeret.
Bindesbølls Arbejde med at affatte det detaljerede Forslag har
ikke været betragtet som noget, der officielt paahvilede ham i hans
Egenskab af Godsinspektør for Silkeborg. Det har været anset for
Ekstraarbejde, der blev udført mod særskilt Honorar, og at dette
i sin Helhed har været næsten foruddiskonteret til Afskrivning
paa forskellige tyngende Gældsposter, ses af de meddelte Breve.
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At Embedsmænd i det 19. Aarhundredes første Halvdel sad i mere
eller mindre trange Kaar og maatte søge paa de mest forskellige
Maader at forskaffe sig Ekstraindtægter, var forøvrigt saa udbredt
og almindeligt, at det vistnok maa siges at udgøre et typisk Træk
af den Tids økonomiske Historie.
Af Bindesbølls Brev til Collin af 18. Marts 1840, jfr. Bemærk
ningen »dersom jeg nu skulde blive ansat ved Silkeborg«,
fremgaar, at han har tænkt sig, at hans Forslags Virkeliggørelse
eventuelt kunde faa Forandring i hans Embedsstilling til Følge,
muligvis bl. a. i den Retning, at han maatte opgive sin hidtil hafte
Bolig paa »Edelsborg« ved Skanderborg for at flytte til Silke
borg. I et saadant Tilfælde skulde Bindesbøll formentlig i alle Hen
seender have været Rentekammerets eneste befuldmægtigede paa
denne Plads, hvorfor den hidtidige derværende Forvalters Hverv
vilde være blevet paalagt ham i hans Egenskab af kgl. Gods
inspektør eller kgl. Kommitteret.

Ved Godsinspektør Bindesbølls epokegørende Forslag og
hans Indstilling blev Centraladministrationen praktisk talt for før
ste Gang1) for Alvor gjort opmærksom paa de store Opgaver, der
ventede paa en Løsning i det dengang forsømte Midtjylland. Vejen
fremad blev lang og trang, og med Udsigterne for Gennemførel
sen af det vigtigste Punkt, en Handelsplads paa Silkeborg, saa det
i lang Tid temmelig mørkt ud, men én Gang rejst lod Sagen sig
ikke standse, og der fører en ubrudt Linie fra Bindesbølls Forslag
i 1840 til de Resolutioner, i Henhold til hvilke Handelspladsen
blev etableret i 1845—46.
At Rentekammeret mulig nok gennem lange Tider har stillet
sig forholdsvis køligt og reserveret overfor Byprojektet Silkeborg
1) Landsdommer Hofls Bestræbelser i snmme Retning omkring Aar 1800 har der i 1840 næppe været
tænkt paa.
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og maaske endog har været paa Nippet til at lade Projektet falde,
ligesom Tilfældet blev med Projektet om Jernværket paa Silke
borg, kan næppe bestrides, men til alt Held har de ansvarlige Per
sonligheder i Kammeret tilsidst faaet en Slags instinktmæssig For
nemmelse af, at Udviklingen var saa fremskreden og den midtjydske Befolknings Trang saa aabenbar, at Tiden var moden til
Handling.
Det falder udenfor dette Arbejdes Plan at fremkomme med
en udførlig Fremstilling af Gangen i Silkeborgs Udviklingshisto
rie. Denne har tidligere været gjort til Genstand for en alsidig og
udtømmende Behandling1). Dog kan det have sin Interesse paa
dette Sted kronologisk og summarisk at angive samtlige de admini
strative og legislative Forholdsregler og Bestemmelser, som om
sider førte til Resultatet.

Disse var følgende:
1. I. H. Bindesbølls Forslag til Rentekammeret af 31/3 1840.
2. Rentekammeret udbeder sig 3/9 1842 det kgl. General-Toldkam
mer- og Commerce-Collegiums Erklæring ang. Spørgsmaalet om at
gøre Silkeborg til Købstad.

3. Sidstnævnte Collegiums Betænkning af 18/2 1843.
4. Rentekammerets Indstilling til Kongen af 29/6 1844.

5. Kgl. Resolution om Kommissions Nedsættelse af 5/7 1844.
6. Kgl. Resolution om Kommissions Medlemmer af 17/9 1844.
7. Kommissionens Betænkning af 2/9 1845.
8. Danske Kancellis Betænkning af 23/9 1845.
9. Rentekammerets Indstilling til Kongen af 25/11 1845.

10. Kgl. Resolution om Handelspladsen Silkeborgs Etablering af 15/12
1845.
11. Kgl. Resolution om Handelspladsen Silkeborgs Etablering af 7/1

1846.
1) V. Drechscl: Silkeborg 1840—1880. København 1880. Delte Skrift redegor udforligl for Handels
pladsen Silkeborgs Tilblivelseshistorie og er ved sin Panlidclighcd og Grundighed stadig et meget
nyttigt og interessant Værk.
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Udsigt fra Silkeborg til Balle Sogn, lifter Maleri af Chr 7.acho 1876.

Hvad der navnlig styrkede Regeringens Handlekraft i Anlig
gendet Silkeborg, var Brødrene Christian og Michael Drewsens Be
slutning om at anlægge en betydelig Papirfabrik der, idet Gudenaaens store Vandmængde i Aarene omkring 1840 havde fristet
baade dem og andre af Landets mere fremtrædende Industri
drivende. Beslutningen om Fabrikanlæget blev fattet i 1843 og
har sikkert virket meget ansporende i Regeringskredsene, navnlig
ved den Udsigt, der nu frembød sig, at en Mængde Papirarbejdere
med Familier inden længe vilde slaa sig ned paa Silkeborg og
danne Grundstammen eller Kernen i det kommende Bysamfund,
hvor der saaledes straks vilde blive skabt Levevilkaar for et An
tal Handlende og Haandværkere, der ydermere vilde komme til
at profitere af det omliggende Landdistrikt og dette af Byen.
Skønt der af disse Grunde efterhaanden oparbejdedes en Stem
ning, navnlig ogsaa hos Regeringen, for Planen om et Købstad
anlæg paa Silkeborg i Forbindelse med de Drewsenske Anlægs
Virkeliggørelse, maa det dog i denne Forbindelse anføres, at der
ogsaa hævede sig advarende Røster, som Regeringen, hvis den

123

i

havde villet, kunde have taget sig til Indtægt til Forsvar eller Und
skyldning for det Snegletempo, der prægede Forretningsgangen i
dette Tilfælde. Disse Advarsler blev fremsat af den landøkono
miske Skribent I. C. Schythe1). Denne Forfatter var af den be
stemte Anskuelse, at Købstæder og Handelspladser i det indre
af Landet aldeles ikke kunde tage Kampen op med Søkøbstæderne,
og at de følgelig paa Forhaand var dømt til at sygne hen. Herpaa
afgav adskillige af Landets, ikke mindst Jyllands mindre Byer,
afskrækkende Eksempler, som han nævner. Det eneste, som med
Hensyn til Silkeborgs Anlæg i nogen Grad kunde forsone ham
med Tanken, var Papirfabrikens Grundlæggelse og Muligheden
for, at der med Tiden kunde opstaa flere andre Industrivirksom
heder.

*

*

*

Af det foregaaende vil Læseren have faaet et levende Indtryk
af den meget væsentlige Andel, som Godsinspektør Bindesbøll har
haft i Silkeborgs Tilblivelse, og dog træder man ikke Sandheden
for nær ved at paastaa, at Mindet om ham og hans Virke for
Silkeborg i Nutiden er helt udvisket, fuldkommen bortvejret.
At Æren for Initiativet til det første Skridt, Memorandum’et
af 1840, udelukkende tilkommer Bindesbøll, er en given Sag. Men
alligevel blev han i den heromhandlede Henseende, som ogsaa
Jonas Collin var klar over, paafaldende hurtigt en glemt Mand,
og der er den Dag i Dag ikke nogetsomhelst i Silkeborg By, som
fremkalder og fastholder Mindet om ham.
Spørger man om Aarsagen, kan man straks fastslaa, at det
ikke er det Aaremaal, som skiller Datid fra Nutid, der forlængst
har ladet Bindesbøll forsvinde i Glemselen. Aarsagen dertil er
udelukkende Michael Drewsens Opdukken paa den lokale Arena
i 1843. Drewsens Grundlæggelse af sin store Papirfabrik og hans
livlige og vidtomspændende Aktivitet i Silkeborg gennem omtrent
I) I. C. Schythe: Skanderborg Amt, Kobenhavn 1843. Side 502—07.

124

Udsigt fra Fruens /3tenk mod Silkeborg Papirfabrik. Efter Maleri af I. H. Carmiencke f866.

30 Aar fordunklede ganske Mindet om Bindesbøll. Da denne skrev
sine Forslag til Rentekammeret, var Silkeborg og Omegn meget
folkefattig, og de faa, som boede heromkring, har neppe kendt
nogetsomhelst til Bindesbølls Forehavende. Hans velskrevne For
slag begravedes meget snart i Centraladministrationens støvede
Arkiver, og Indhold eller Ordlyd har overhovedet ikke været be
kendt for eller bestemt for Menigmand her eller andetsteds. Der
var saaledes i 1840’erne faktisk næsten ingen Silkeborgensere, som
kendte og kunde mindes Bindesbøll og paaskønne hans Indsats for
Byprojektet. Dertil kom — og det er ikke uvæsentligt — at Bindes
bøll selv ikke var Silkeborgenser. Han boede paa »Edelsborg«
ved Skanderborg og har saa vidt vides aldrig haft fast Bopæl paa
Silkeborg, som han kun inspicerede paa sine Embedsrejser hertil.
Det har paa dette Sted sin Interesse at paapege, at medens
Bindesbøll af samfundsøkonomiske Grunde udfoldede direkte Be
stræbelser for at faa skabt en Købstad eller Handelsplads paa
Silkeborg, anlagde Michael Drewsen sin Papirfabrik af egoistiske
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Grunde som et rent privatøkonomisk Foretagende, der dog i me
get høj Grad i Forbindelse med Regeringens Foranstaltninger
medvirkede til at skabe de gunstige Vækstbetingelser for et by
mæssigt Samfund. At Forehavendet havde denne Sidevirkning,
og at Drewsen var klar derover lige fra Tidspunktet for Fabrikanlægets Paabegyndelse, er en Sag for sig, og Æren herfor kan
strengt taget ikke tilkomme Drewsen.
I Korthed sagt: Michael Drewsen var nærværende og var ube
stridt Byens førende Borger. Hans Fabrik var en Realitet og skaf
fede Brødet til en Mængde Familier. Han kom derfor i den al
mindelige Bevidsthed — og med god Ret — til at staa som Silke
borg Bys Grundlægger, og den fjerntboende Bindesbøll, hvis Virke
for at skabe Handelspladsen Silkeborg alene bestod i Papir og
Skriveri — hvor omhyggeligt og lødigt det end var — kom i denne
Egenskab aldeles ikke i Betragtning og vil næppe nogen Sinde
blive værdsat helt efter Fortjeneste i Silkeborg. Men han er i saa
Fald ikke det første eller eneste Eksempel paa, at én Person faar
en god Ide, og en anden faar hele Æren.
For Regeringen var Bindesbølls Memorandum kun et In
citament, hvorimod Drewsens Fabrik kom til at udgøre Be
stemmelse sgimnden. Deri ligger en bemærkelsesværdig Forskel,
der med nogen Rimelighed giver den psykologisk rigtige Forkla
ring paa Samtidens og Eftertidens forskellige Vurdering af de to
Personligheder Bindesbøll og Drewsen, naar Talen drejer sig om
Silkeborgs Tilblivelse.
At Byen paa Silkeborg skulde komme, var der en til Vished
grænsende Sandsynlighed for. Forholdenes Magt maatte simpelt
hen føre den med sig. Opkomsten laa saa at sige i Luften omkring
ved 1840 og var kun et Tidsspørgsmaal. Trangen til en Handels
plads blev Aar for Aar mere følelig, og Byen var ganske sikkert
kommet selv uden Bindesbøll og Drewsen. Det er derfor nærmere
betænkt ret ørkesløst og uden særlig Interesse at diskutere, om
det nu egentlig er Bindesbøll eller Drewsen eller mulig den ene-
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vældige Konge, som nogle ogsaa har villet skyde frem, der bør
smykkes med Hæderstitlen Silkeborg Bys Grundlægger. For en
nøjere Betragtning var de alle samvirkende omend ikke lige tungt
vejende Faktorer i Resultatet, og dette blev som foran skitseret,
at efter Undfangelsen i 1840 og en temmelig langvarig og besvær
lig Fødselsproces kom Handelspladsen Silkeborg til Eksistens først
paa Aaret 1846. Fra det ganske Land strømmede snart en fore
tagsom og eventyrlysten Ungdom til dette lokkende og forjættende
Sted og slog sig ned der i Haab om hurtigt paa amerikansk Vis at
kunne skabe og sikre sig en Eksistens. Silkeborgs Nybyggertid tog
sin Begyndelse. —
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TI LLÆG
m. m.

Den /. Juni 1907 nedsatte daværende Finansminister Vilhelm Las
sen paa Foranledning af Folketinget en blandet Kommission paa 15
Medlemmer med den Opgave at undersøge og udrede Oprindelsen til
de Statskassen tilflydende Arvefæsteafgifler, derunder særlig Arvefæ
steafgi/lerne af Udmarkslodderne paa Dornholm og Ilohoveriafgiften
i Frederiksborg Amt, og beregne deres Kapitalværdi for derefter even
tuelt at stille korslag til en Afløsning i Penge, der kunde blive billigere
for Yderne uden at gaa Statens Tarv for nær.
Formand i Kommissionen var Departementschef i Finansministeriet
P. J. C. Hansen.
Kommissionen, hvis Kendingsnavn var ..Arvefæstekommissionen",
anstillede i det følgende Par Aar grundige historiske Specialundersø
gelser og omfattende Efterforskninger i Arkiver og andre Steder, lige
som der blev afholdt en Del Moder i København og paa. Dornholm.
Efter Arbejdets Tilendebringelse udgav Kommissionen en meget
omfangsrig trykt „Betænkning angaaende de Statskassen tilflydende
Arvefæsteafgifler m. v. og disses Afløsning". Kobenhavn 1909.
I denne Betænkning omhandles Silkeborg i et særskilt Afsnit Side
193—205 incl., og da der heri indeholdes en Rigdom af Enkeltheder,
der kaster Lys ogsaa over nogle af de i denne Bog behandlede Emner,
særlig Afsnittet „Auktionen", skal Betænkningens Silkeborg-Afsnil i det
følgende gengives i sin Helhed uanset Indholdets delvis specielle Ka
rakter, og uanset at noget af den lokalhistoriske Fremstilling falder
udenfor det i Bogen skildrede Tidsrum.
Det kan tilføjes, at Kommissionens Arbejde senere førte til Udste
delsen. af Lov Nr. 102 af 29. April 1913 om Afløsning af flere Stats
kassen tilflydende Afgifter og samme paahvilende Byrder.

SILKEBORG GODS
Borgen Silkeborg (Silkæborgh, Silkijborgh) nævnes første
Gang i Begyndelsen af det 15de Aarhundrede, da den var i Fami
lien Hvas’ Eje. Senere blev Borgen herfra bortskødet til Aarhus

Bispestol, hvis Ejendomsret blev stadfæstet i Aaret 1489 af Kong
Hans1). — Aarhusbisperne satte megen Pris paa denne Besiddelse;
den oprindelige Borg nedbrød de vistnok straks og erstattede den
med en langt anseligere; de samlede meget Gods til denne Borg og
opholdt sig sikkert ofte der. Ved Reformationen toges Bispegodset

af Joh. Rantzau i Besiddelse for Kronen (ved hvilken Lejlighed
Bisperne gjorde Modstand og maatte fængsles). — Silkeborg blev

nu et kgl. Len med Sæde for en Lensmand indtil 1660. — Efter
Enevældens Indførelse skødede Kongen i 1664 baade Borg og Gods
til Vinskænk i Gliickstadt Chr. Fischer for den Forstrækning,

denne havde ydet Regeringen under Svenskekrigen, alt dog med

Forbehold af Indløsningsret for Kronen. I flere Slægtled var God
set nu i Familien Fischers Besiddelse, indtil Kong Fr. IV i Aaret
1720 gjorde Brug af den nævnte Indløsningsret. Godset blev der

efter udlagt som Ryttergods, idet der blev oprettet et Rytterdistrikt
i Silkeborg Amt. Ved Ryttergodsets Salg i 1767 købte Ritmester

Hans Hoff Silkeborg med Tilliggende, Bøndergods og betydelige
1) Herved bemærkes dog, al Alling Kloster allerede tidligere havde paaslaact sig ejendomsberetligel
til den Grund, hvorpaa Borgen stod, og denne Pnastand fastholdtes trods den kongelige Stadfæstelse.
Sagen med Klosteret ordnedes forsi i 1532, da der blev truffet »en endelig Ende og Beslutning«. —
Jvfr. om Silkeborg Forhistorie: Trap »Danmark«, 3dic Udg., 5te Bind, p. 103 ff.; jvfr. ogsaa V.
Drcchscl, »Silkeborg* (1840—1880), samt Arkivsag, »Om Domrcnecjendommcnes zVfhændelsc« m. v.
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Skove’) samt Linaa og Tem Sognes Konge- og Kirketiender2) for

38,000 Rdlr. D. C.; i 1790 gik Ejendommen derefter for 60,000 Rdlr.

over til Sønnen, Landsdommer Henr. Muhle Hoff, der straks be
gyndte at sælge af Godset. I Aaret 1804 solgte han derpaa Hoved-

gaarden med 10 Bøndergaarde og de nævnte Tiender til Ritmester
H. Halling og Overkrigskommissær H. P. Ingerslev. Den sidst
nævnte blev endelig Aaret efter Eneejer.
Ingerslev kom imidlertid straks i Forlegenhed — ligesom saa

mange andre, der havde købt Skov forinden Emanationen af Frdn.

27. Sept. 1805: han havde tænkt sig at hugge af Skovene i stor

Maalestok; men nu maatte han ikke hugge uden forstmæssig Ud
visning før i Aaret 1814. Som Erstatning for Skovhugsten søgte

han da at udnytte Godset paa ganske anden Maade. Ingerslev ind
gav nemlig Ansøgning til Kongen om et Laan paa 100,000 Rdlr. af

den kgl. Kasse, for at han ved Hjælp heraf kunde oprense Guden-

aaen og anlægge en Kanal (gennem forskellige Søer) fra Silkeborg
til Aarhus; til Støtte for Ansøgningen anførte han bl. a., at »den

Mangel af Tillid, der efter Skovforordningens Ikrafttræden vistes

Skovejerne og Skovene paa Pengemarkedet, gjorde det umuligt for
ham at erholde Laan andetsteds«3). — I Anledning af Ansøgningen

lod Rentekammeret derpaa foretage en Undersøgelse af det hele

Gods ved daværende Major og Landinspektør Recke. Denne an

slog Skovarealet til 5000 Tdr. Land og vurderede hele Ejendommen
til 261,750 Rdlr. D. C. Medens han iøvrigt fandt Sejlbargøringen til
Aarhus for uigennemførlig, udtalte han sig derimod for (en tid

ligere fremkommen Plan om) Gudenaaens Kanalisering fra Silke

borg til Bjerring Mølle, hvorved Aaen vilde blive farbar lige fra
Silkeborg til Randers’). Da denne Plan vandt Rentekammerets
1) Godset udgjorde 241/o Tdr. Ilartk. Hovcdgnnrdslnksl, 212 Tdr. Ilartk. Bondcrgods, 22 Tdr. Skov
skyld og 17 Tdr. Moflcskyld.
Stolen ejer endnu l.inna og Them Sognes Konge-, Korntiende samt en Mindrepnrt nf samme Sog
nes Kvæg- og Smnnredsclsliendc og nf l.innn Sogns Kirketiende.
3) Drecliscl, I. c.
4) Del bemærkes, ni Rnndcrs Hnvnckommission allerede i 1800 og 1802 havde ladet Strækningci
nf Gudenancn frn Kunders til Bjerring Molle oprense.
2)
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Billigelse, frafaldt Ingerslev sit i Ansøgningen udtalte Forsæt om
at kanalisere Gudenaaen til Aarhus, hvorimod han nu vilde paa

tage sig i Løbet af 3 Aar at gøre Aaen sejlbar til Bjerring Mølle.

I 1806 blev da det ansøgte Statslaan paa 100,000 Rdlr. bevilget ham

til Udførelsen af sidstnævnte Arbejde, imod at han udstedte en
Panteobligation til den kgl. Kasse, og i Aarene 1808—09 lod In

gerslev derefter anlægge Silkeborg Kanal, hvorved Aaen blev ud
gravet paa en Strækning af 4 Mil til en Dybde af mindst 3 Favne,

saaledes at den kunde besejles med Pramme, idet der var blevet
indrettet en Trækvej langs Aaen1).
I Slutningen af Aaret 1813 lod Ingerslev derefter hele Ejendom
men omtaksere ved 2de af Retten udvalgte Mænd. Resultatet var,
at Ejendommen vurderedes til ialt 846,925 Rdlr. Sølv. Under de

følgende økonomisk vanskelige Tider kunde Ejeren imidlertid ikke
ret udnytte Ejendommen, men maatte arbejde med Tab. Allerede
1814 søgte han derfor at afhænde Ejendommen og fik da ogsaa

solgt denne til en Krigsraad Aastrup i Randers for ialt 300,000
Rdlr. Sølv og 300,000 Rdlr. Sedler. Da Køberen imidlertid ikke
kunde opfylde de indgaaede Forpligtelser, gik Handelen (efter at
der var blevet betalt 120,000 Rdlr. Sedler) tilbage i Aaret 1817,

hvorefter Ingerslev saaledes beholdt det samlede Gods. — Da den
sidste Taksation af Ejendommen var foregaaet »i Pengevæsenets
uheldige Periode«, ønskede Ingerslev nu — i Aaret 1819 — en ny
Vurderingsforretning afholdt, hvortil han »til større Betryggelse«
forlangte 2 af Amtets Landvæsenskommissærer udnævnte2). Disse

nye Vurderingsmænd erklærede da, »efter at de paa det nøjeste
havde taget Ejendommen i Øjesyn«, at Taksationsforretningen af
1813 var »forfattet med megen Indsigt, Lokalkundskab og Upartisk
hed«; »men da Kursen den Gang havde været 600, holdt de det for
1) Til Pramfartens Beskyttelse var der under 12. Juni 1807 udgnnet cl kgl. Reskript til Stiflsamtmanden i Aarhus, jvfr. nærmere Drcchscl, I. c.
2) Se Stntsgældsdircklioncns Forestilling til kgl. Resolution 1. April 1823; Koncepten er beroende i
Læg A. C. J. 1000/1823 af Pakken »Kontoret for Statsaktiverne: Silkeborg Gods 1810—IS'il«.
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rigtigst efter denne Kurs at reducere den da ansatte Vurderings

sum til 529,328 Rdl. 12 Sk. rede Sølv, hvilket Beløb de ved Om
stændighederne og Tidernes Forandring fandt sig foranlediget til
endvidere at nedsætte til 500,000 Rdlr. Sølv, for . . . med des mere

Overbevisning at kunne bevidne, at Ejendommen med dens be
tydelige Skove var og fremdeles maatte blive denne sidste Sum
værd, naar alt vedligeholdtes, saaledes som det da befandtes«. Til
lige bemærkede de, at Silkeborg kunde, saalænge Godset forblev

samlet, i Betragtning af de overordentlig betydelige Skove »tælles

blandt Landets første Ejendomme«, men at »Herligheden og en be
tydelig Del af Værdien« vilde gaa tabt, dersom Ejendommen mu
ligt skulde blive udloddet til forskellige Panthavere.
Overkrigskommissær Ingerslevs økonomiske Forhold var imid
lertid begyndt yderligere at forværres. I Aaret 1818 havde han
maattet udstede en ny Panteobligation til den kgl. Kasse for ialt

103,394 Rdlr. 4 Sk. Sølv, »hvilken Fordring rejste sig fra et Krav,
det forrige slesvig-holstenske Laaneinstitut havde paa forrige

Landsdommer Hoffs Fallitbo, ved hvis Behandling Boets Fordrin

ger til Overkrigskommissær Ingerslev bleve udlagte den kgl.
Kasse«. Han havde desuden tidligere maattet optage større Laan

mod Pant i Ejendommen som Helhed eller Størstedelen af Godset,

dels hos forskellige Privatpersoner, dels i flere offentlige Insti
tutioner, ligesom han havde stiftet flere Laan mod Pant alene i

enkelte mindre Gaarde m. v., der hørte under Godset, men ikke
vare bievne indbefattede under de førstnævnte, omfattende Pant

sætninger.
I det nævnte Aar, 1818, var Ejendommene herefter forhæftede

for følgende Beløb:
A. Mod Pant i de samlede Ejendomme — Hovedgaardstakst, Bøn
dergods, Skove og Tiender — eller dog i Størstedelen af disse

Aktiver indestod:
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1. En Fordring, tilhørende »afgangne Fru Jespersens Arvin
ger«, stor................................ 11,000 Rdlr. Sølv
2. En Fordring, tilhørende Aar
hus Stiftsøvrighed (for Udlaan
af Stiftets offentlige Midler) . . 22,000 —
—
3. En Fordring, tilhørende Rit
mester Halling ..................... 30,000 —

4. En Fordring, tilhørende den
kgl. Kasse, nemlig Restfor
dringen ifølge det til Gudenaaens Oprensning i sin Tid tilstaaede Laan......................... 30,563 —
5. En Fordring, tilhørende »den
almindelige Enkekasse«..... 50,000 —

—

70 Sk. Sølv

6. Den kgl. Kasses ovennævnte
Fordring,
der hidrørte fra
det tidligere slesvig-holstenske
Laaneinstituts Krav paa Lands
dommer Hoffs Fallitbo .... 103,394 —

» —

—

4 —

—

Tilsammen. . . . 246,957 Rdlr. 74 Sk. Sølv1)

B. I enkelte særskilte Ejendomme, der ikke vare indbefattede un
der de ovennævnte Pantsætninger, havde Major Rothe og

Oberstløjtnant Fix indestaaende følgende Pantefordringer:

1. Mod 1ste Prioritet i »Kongsgaard«..........

2. —

—

35,000 Rdlr. Sølv

»Svejbækgaarden« og

Sønderskoven....................................................
Tilsammen. . . .

36,000

—

—

71,000 Rdlr. Sølv

1) Med Panteret bngefter disse Fordringer var desuden udstedt en Obligation stor 100.0)0 Rdlr. Solv
til Assistent i Nationalbanken Jochum Malling, »som derpaa havde i Favor nf Ingcrslcv optoget el
Lnan nf 20.000 Rdlr. Solv i Bunken, for hvilken Sura nllsaa denne Obligation, der alene i dette Øje
med vnr udstedt, egentligen kun kunde anses at validere«.
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I December Termin 1818 udeblev nu Ingerslev ganske med Ren
terne af den kgl. Kasses »Fordringer i de Silkeborgske Ejen
domme«, »hvorfor disses Realisation maatte befrygtes«. Samtidig
indgav de nævnte Privatkreditorer, der alene havde Pant i de
mindre Gaarde m. v., Ansøgning til Kongen om, at den kgl. Kasse
(der altsaa ikke havde Pant i disse mindre Gaarde m. v.) vilde
indkøbe deres Pantefordringer. »Dette tilligemed de forskellige
Pantsætningers Forvikling« bevirkede, at Statsgældsdirektionen
efter nogen Overvejelse udbad sig af Rentekammeret en ny Un
dersøgelse af Ejendommen foretaget. Paa Kammerets Foranled
ning begyndte da daværende Stiftslandinspektør Wesenberg og
Overførsler Wiinholt under 18. August 1821 en meget detailleret
Undersøgelse af hele Ejendommen, hvorom de indgav Beretning
i Begyndelsen af 1822. — Denne Beretning »gav en ganske an
den Udsigt over Ejendommens Beskaffenhed og Værdi end de
foregaaende Syns- og Taksationsforretninger«. Idet de ny Kom
missærer havde udfundet, at Skovarealet i Stedet for som tidli
gere opgivet til 5000 Tdr. Land, i Virkeligheden kun udgjorde
3203 Tdr. Land, angav Kommissærerne, at »Skoven af forskellig
Bestand og Vegetation, bestaaende fornemmelig af Bøg og noget
Birk og kun lidet Eg, mest til Brænde«, havde lidt meget »ved
alt for stærke Hugster især fra den Tid, da Gudenaa blev gjort
mere sejlbar, tildels ogsaa ved Hedebrande«. Hele Ejendommens
Værdi, beregnet efter, hvad den under Hensyn til de nævnte For
hold og efter Fradrag af alle Udgifter kunde »indbringe i ren Ind
tægt«, takseredes til 121,660 Rdlr. 10 Sk. Sølv. Kommissionen
mente derfor, at der kunde gives 122—123,000 Rdlr. Sølv for
Ejendommen, »naar den forblev samlet«, og tilføjede, at dette
under alle Omstændigheder burde blive Tilfældet, navnlig af Hen
syn til »Skovens Vigtighed for Landet«1). Af denne sidste Grund
udtalte Kommissionen ogsaa Ønsket om, at den samlede Ejen
dom maatte blive overtaget af den kgl. Kasse.
I) Sc nysnævnte Forestilling. — Om Skovene udtales del nærmere lier: »Forslmæssigcn behandlede
hanbedc Kommissorierne ogsnn. at Skovene, der i de forstc Anr meget trængte til Fred og Ro for
Hugst, igen kunde opnaa, hvnd de forhen havde været, hvilket de erklærede for den skovlose
Vesteregn nf Jyllnnd al være af særdeles megen Vigtighed«.
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Efter at Statsgældsdirektionen havde modtaget denne Vur
deringsforretning fra Rentekammeret, blev det nævnte Spørgsmaal, om den kgl. Kasse burde overtage de silkeborgske Ejen
domme, Genstand for nærmere Overvejelse og Undersøgelse.
Ifølge den foretagne Opgørelse skulde Ejendommen, for at den kgl.
Kasse kunde erholde fuld Dækning, mindst kunne udbringe 246,957
Rdlr. 74 Sk., jfr. Oversigten ovenfor. Nu var den samlede Ejen
dom ved den sidste Vurdering ganske vist kun bleven ansat til
ca. 122,000 Rdlr. Sølv; men herpaa kunde der efter Statsgælds
direktionens Formening ikke lægges videre Vægt. »Det havde
maaske ingensinde været vanskeligere« end i den daværende Pe
riode »med nogenlunde Paalidelighed at bedømme faste Ejen
dommes sande Værdi«. »De samlede Silkeborgske Ejendomme«
vare jo bievne vurderede saa mange Gange og til saa forskellige
Priser — og dog »lod det til, at alle disse Vurderinger vare fore
tagne af kyndige og upartiske Mænd«. Men ligesom man natur
ligvis ikke nu kunde bedømme Ejendommen efter de tidligere
Taksationer, saaledes vilde man »paa den anden Side uden Tvivl
ogsaa gaa for vidt ved ubetinget at holde sig til den sidste Taksa
tion«. Vel kunde der ikke være Tvivl om, at de seneste Under
søgelser vare bievne foretagne »med den største Nøjagtighed«;
men efter Direktionens Formening havde dog Kommissærerne
mulig »ved at vurdere Ejendommen taget et vel strængt Hensyn
til de dybt sunkne Priser paa Landejendommes Produkter den
Tid, da Taksationen foregik«1). Men ganske bortset fra selve den
sidste Vurdering kunde iøvrigt det af Kommissionen selv frem
hævede Hensyn tale for den kgl. Kasses Overtagelse af Ejendom
mene: »Det var jo af alle vedkommende, selv af de sidste Kom1) Jvfr. fremdeles den S.135 Note 2 nævnte Forestilling. Om den i Teksten omhandlede Vurdering hedder
del nærmere heri: »Ved Kob og Salg nf saadnnnc Ejendomme ligesom ved nndre Transaktioner
dem nngaaendc paa længere Tid bor der efter Statsgælds Direktionens allerunderdanigste Forme
ning ligesaa lidet ses hen til øjeblikkelige eller temporære Forhøjelser som til deslige Forringelser
i Produktionens Priser; Ejendommene maallc ellers stige og falde næsten fra Manncd til Manncd
og al reel Sikkerhed saa godt som forsvinde. Vel er det snndt, al det ikke just har været saa kort
en Periode, hvor Kornpriserne have haft el særdeles lavt Standpunkt; men det kan dog umuligt
anses for afgjort, at delte Standpunkt vir del naturlige, ikke at tnle om, at Priserne allerede have i
den seneste Tid mrcrkeligen rejst sig. Del samme gælder sikkerligen i endnu højere Grad om
Brændepriserne, der nodvendigen maa slige, ligesom Skove aftage«.
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missarier erkendt, at de Silkeborgske Skove var af særdeles me
gen Vigtighed for den vestlige skovløse Del af Jylland«. »Deres
Fredning og Konservation var følgelig en Genstand, der i sig selv
maatte interessere det offentlige, og som gav dem et eget Værd,
uafhængigt af, hvad de efter Datidens Brændepriser kunde ud
bringe«. »Men en saadan Fredning kunde først ret blive til Virk
somhed, naar Skovene kom samlet i Kongens Værge«.

I Henhold til disse Grunde søgte Statsgældsdirektionen nu at
forberede Ejendommens Overtagelse af den kgl. Kasse. — Denne
Overtagelse var nu ogsaa paatrængende nødvendig, da Ingers-

levs økonomiske Forhold, alt medens den sidste Vurdering og der

efter Direktionens Undersøgelser stod paa, var bievne endnu siet
tere end nogensinde før. »Som Stillingen var, kunde den nu ikke
blive«. Ingerslev var nu ikke alene udebleven med Rentebetalin
gerne til den kgl. Kasse, men ogsaa til samtlige øvrige Kreditorer,

og derpaa opgav han ganske Ejendommens Bestyrelse. — Efter at

den kgl. Kasse allerede nogen Tid forinden havde udløst de forud
prioriterede private Panthavere, jvfr. Oversigten ovenfor, fordi
disse efter erhvervet Forlig og Udlæg havde villet stille Ejendom
men til Auktion, men Statsgældsdirektionen af Hensyn til »de da
værende Konjunkturer« havde frygtet Udfaldet af denne, for
anledigede Direktionen nu (da dens Undersøgelser efter den sid

ste Vurdering vare afsluttede), at »den almindelige Enkekasse«
efter forud erhvervet Forlig gjorde Eksekution i Godset. Og da

dette nu saaledes skulde stilles til Auktion, bemyndigede Kongen
paa Statsgældsdirektionens nærmere Forestilling ved Resolution

af 1. April 1823 Direktionen til paa Auktionen at lade byde paa

Ejendommen, »saavidt at den kgl. Kasses Fordringer derved bleve

dækkede«, og saafremt ingen bød højere, da at lade bemeldte Kasse
Ejendommen tilslaa, »hvorved dog blev at iagttage, at saavel de

22,000 Rdlr. Sølv, Aarhus Stifts offentlige Midler, som de 50,000
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Rdlr. Sølv, Enkekassen i samme havde indestaaende, fremdeles
kunde forblive uopsagte«1).
Ved Auktionen den 28de Juli 1823 blev derefter den kgl. Kasse
højstbydende med 143,600 Rdlr. — og hermed var der da lige opnaaet Dækning for Enkekassens Fordring, jvfr. ovenfor2). Auk
tionen havde imidlertid jo kun omfattet den væsentligste Del af
den samlede Ejendom, hvori den kgl. Kasse havde haft Pant til
ligemed de andre, nævnte Kreditorer; de enkelte Gaarde m. v.,
der havde været særskilt og alene pantsatte til Major Rothe og
Oberstløjtnant Fix, jvfr. ovenfor, vare bievne uberørte af Auk
tionen. — Den ovennævnte Resolution af 1. April 1823 havde iøvrigt indeholdt et bekræftende Svar paa den af de sidstnævnte 2de
Kreditorer tidligere indgivne Ansøgning om, at den kgl. Kasse
vilde indkøbe deres Pantefordringer, ialt 71,000 Rdlr., jvfr. oven
for; ifølge Resolutionen vilde Kongen dog kun give 42,000 Rdlr.
Sølv for Fordringerne, og dette Bud var endda betinget af, at den
kgl. Kasse som den højstbydende fik hele den øvrige Del af Silke
borg Gods udlagt ved Auktionen. — Da nu denne Betingelse var
bleven opfyldt, kunde det altsaa straks afgøres, om de 2 Pantekreditorer vilde modtage den kgl. Kasses Tilbud paa de 42,000
Rdlr. — Resultatet var da, at Tilbudet blev modtaget, og Pantekreditorerne, som imidlertid efter erhvervet Forlig havde gjort
Udlæg i Ejendommene, tiltransporterede derpaa den kgl. Kasse
saavel Fordringerne som Retten efter den afholdte Eksekution.
Kongen ønskede nu at fortsætte den saaledes begyndte Retsfor
følgning; Ejendommene blev stillede til Auktion, og den kgl. Kasse
maatte her overtage disse for 5000 Rdlr.3)
Med Hensyn til Enkekassens Fordring hedder del i oftnævntc Forestilling, jvfr. S. 135 Note 2: »Vel er
Enkekassens Fordring ikke dækket ved den seneste Taksation af Ejendommen; men foruden hvad
ovenfor cr bemærket ved denne Taksation, tor Direktionen allerunderdanigst haabe, at det er De
res Majestæts allerhøjeste Villic. at denne nf deres Majestæt garanterede Kasse ikke skal udsættes
for Tabel af sin Fordring, et Tnb som den ikke kan tnnle og som derfor dog alligevel turde om
sider falde tilbage pnn Deres Majestæts Knsse, dersom det ikke ved Ejendommens Overtagelse for
kgl. Regning igen med Tiden kan indvindes ....«2) Jvfr. Læg A. C. J. 1021/lb24 og 2600/1824 af den S. 135 Note 2 nævnte Pakke.
3) Del bemærkes, at Købesummen for Fordringerne, 42,000 Rdlr., var bleven berigtige! saaledes, at
de 31,400 Rdlr. likvideredes med den kgl. Kasses Pantefordring i »Svinningcgaardcn« i Holbæk
Amt, hvilken Ejendom tilhørte den ene nf Panlckreditorcrne, medens Resten, 10,600 Rdlr., udbetal
tes kontnnt.

1)
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Den kgl. Kasse var hermed Ejer af det samlede Silkeborg Gods;
dette blev nu et Statsgældskassen tilhørende Aktiv, der dog henlag
des under Rentekammerets Bestyrelse, jfr. Resol. af 1. April 1823.
Rentekammeret lod nu Hovedgaarden bortforpagte, medens
Bøndergodset blev bortfæstet efter lignende Regler som paa an
dre kgl. Godser1). Da der nogle Aar senere indløb flere Tilbud
om at købe enkelte Dele af det hele Gods, tog Rentekammeret
under Overvejelse, »om der ikke med Hensyn til Skovbestandens
Ringhed i Jylland kunde være Anledning til at bestemme de til
Silkeborg hørende fortrinlige og vidtløftige Skove til en Domæne
skov, der som saadan stedse skulde forblive udenfor privat Ejen
dom«2); denne Plan blev derefter bifaldet ved kgl. Resol. 29. Au
gust 1837. Da Tilbudet imidlertid gentoges med Hensyn til Hoved
gaarden eller en Del af denne, — hvis Bortsalg Rentekammeret
fra først af havde kunnet indvilge i — bestemte en kgl. Resolu
tion af 7. Februar 1840, at »Silkeborg Gods og Gaard« skulde »i
det hele konserveres som kgl. Domæne«. Ejendommen overgik
derfra fra Statsgældskassen til Finanskassen, imod at den godt
gjorde førstnævnte Kasse »en passende Sum«3), og Silkeborg Gods
blev nu henlagt under den almindelige Domænebestyrelse.
Anledningen til de nævnte Tilbud eller Forespørgsler om Køb
af Dele af Godset havde været en iøvrigt gammel Plan om at an
lægge en lille Købstad eller Ladeplads paa Stedet, idet Vandkraf
ten ved Silkeborg kunde benyttes til Fabrikanlæg, der baade vilde
støtte en saadan Ladeplads i dens Opkomst og ogsaa selv ophjæl
pes af denne1). I Aaret 1836 var Planen bleven genoptagen af da1) Ifolgc Drcchse), I. c., p. 18, blev den nævnte Forpagtning stadig indgnnel pnn kort Anrcmnnl, ja i
de sidste Anr for Hovcdgaardens Aflevering til Brodrene Drevvsen, jvfr. nedenfor i Teksten, endda
kun pnn 1 Anr nd Gangen; del »fulgte nf sig selv«, nt snndnnt »ikke kunde være til Gnvn for Jor
derne«. Disse vare dn ogsnn i »en sorgelig Tilstand, da de nficvercdes«. »Pnn enkelte Pletter var
der endog Sandflugt«.
2) Jvfr. Stnlsgieldsdircktioncns Forestilling til kgl. Besol. 7. Februar 1340; Koncepten i Læg A. G. J.
308 og 348/1841 nf den S. 135 Note 2 nævnte Pukke.
3) Til Grund for Likvidationen mellem Finanskassen og Statsgældsknssen Ingdes én Sum af 180,000
Bdlr. Solv, Jfvr. nysnævnte Pnkkcheg.
4) Allerede ovennævnte Landsdommer lloff havde haft den Tnnkc nt fnn nnlngl en lille Købstad eller
Ladeplads pnn Stedet og gore Anen sejlbar for Pramme, og ogsnn frn nnden Side var denne Plnn
fremsat, idel en Toldinspcktor i Randers pnn Regeringens Fornnslnltning havde undersøgt Gudenanen i /Xnret 1709 for nt se, om den kunde scjlbnrgorcs til Randers. — Randers Iln\nckommission
hnvdc derefter i Aarene 1800 og 1802 ladet Anen oprense paa Strækningen frn Randers til Bjer
ring Molle, jvfr. ovenfor i Teksten om Ingcrslevs Arbejder for ni gore Anen fnrbnr lige fra Silke
borg til Randers.
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værende Godsinspektør, Justitsraad Bindesbøll, som i Forening
med en Fabrikejer Brun havde tænkt paa at forpagte Vandkraften
ved Silkeborg til Anlæget af en Klædefabrik, og da nu Silke
borg var blevet erklæret for Domæne, indgav Godsinspektøren i
Marts Maaned 1840 til Kong Chr. VIII. motiveret Forslag om An
læg af en Handelsplads. Kongen selv fik stor Interesse for Planen,
navnlig efter et Besøg paa Silkeborg i Sommeren samme Aar.
Ideen blev dog først virkeliggjort, efter at 2de kgl. Resolutioner,
henholdsvis af 3die og 16de Februar 1844’) havde bemyndiget
Rentekammeret til paa Brødrene C. og M. Drewsens derom ind
given Ansøgning at oprette Overenskomst med dem »om Benyt
telsen af den fornødne Vandkraft og Grund til et Fabriksetablisse
ment ved Silkeborg m. v.«. Ifølge den derefter indgaaede Kon
trakt bleve nemlig samtlige H ovedgaardens Jorder bortforpagtede
til Andragerne paa 50 Aar, dog med den Forpligtelse, at disse
skulde afgive en Del af Jorderne til Anlæget af en Handelsplads,
jvfr. nærmere nedenfor.
Ved den nævnte Lejlighed blev der imidlertid tillige udstedt
Arvefæsteskøde til Andragerne paa følgende Jordstykker og an
dre Aktiver: 1) Et Grundstykke Øst for Gudenaa med den derpaa
staaende Vandmølle, samt »Stampeholm« og et mindre Jordstykke
paa den vestre Aabred; 2) Vandkraften ved Silkeborg Stigbord
med dertil hørende Slusefiskeri, dog med Forbehold af 20 Hestes
Kraft med Plads til et (paatænkt) Jærnværk, samt af det fornødne
Vand til Anlæget af en Kanalsluse; 3) Fiskeriet i Aaer og Søer in
den for Arvefæstets Grænser. — Paa de nævnte Jorder grund
lagdes derefter Silkeborg Papirfabrik.
I. Fra den nævnte Bor tarv efæstning af »Vandkraften« søge de
nuværende Jordebogsafgifter deres Oprindelse. — Ifølge Skødet2)
vare de nærmere Forpligtelser og Vilkaar følgende:
a) Der blev ingen Købesum at udrede; men i aarlig ArvefæsteKoncepter Nr. 5S og 77. — Det bemærkes, nt der i Anledning nf Brodrene Drewsens Andragende
forst vor blevet nedsat en Kommission til nt undersene Forholdene og forhandle med Andrngcrnc,
jvfr. nærmere kgl. Resol. 28. Oktbr. 1863, Koncept Nr. 308 n.
2) En Genpart nf Skodel findes i Arkivpakken .Silkeborg Snger, Journnlsngcr. Protokoller etc. 1S50
—67«. (Indenrigsminislcret).
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afgift skulde der svares i de første 10 Aar (fra 11. Juni 1844) at
regne 840 Rdlr.; i de paafølgende 10 Aar 1440 Rdlr. og efter disse
20 Aars Forløb uforandret 2500 Rdlr., eller nu 5000 Kr.
b) Arvefæsterne skulde dernæst svare alle kgl. Skatter og Af
gifter og det uden nogen Deltagelse fra Jordebogskassens Side,
jvfr. det paa tilsvarende Steder bemærkede ovenfor.
c) Skødet paalagde dernæst Forpligtelsen til at erlægge en Rekognition ved Ejerskifte af 3 Rdlr. Sølv »af hver Td. Land paa
14,000 Kvadratalen geom. Maal«.
d)
Endelig blev Jagtretten forbeholdt Kongen.

II. Omtrent samtidig med nysnævnte Bortarvefæstning blev
2 Huse af Bøndergodset overdragne i Arvefæste. De paa disse
Ejendomme udstedte Skøder1), der ikke paaberaabte nogen særlig
Resolution, jvfr. herved Note 25 og 27 under Odsherreds Gods,
hjemlede i Hovedtrækkene de sædvanlige Vilkaar for det efter
Resolutionen af 1ste Juli 1846 etablerede Husarvefæste, men inde
holdt tillige nogle mindre Afvigelser fra disse. Medens der saaledes i begge Tilfælde maatte udredes en Købesum for Huset og
dernæst blev paalagt dette en aarlig Arvefæsteafgift — i begge
Tilfælde 8 Rdlr. — samt en Skattepligt uden Deltagelse fra Jorde
bogskassens Side, blev der kun paalagt det ene Hus en Forplig
telse til at svare Rekognition ved Ejerskifte. Og medens Jagtretten
ved det ene Husskøde overdroges til Arvefæsteren, blev Retten i
det andet Tilfælde forbeholdt Staten.
Andre Bortarvefæstninger fandt ikke Sted med Hensyn til
Bøndergodset. Hele den øvrige Rest af dette, nemlig i alt 10 Gaarde
og 20 Huse, blev bortsolgt til fri Ejendom i Medfør af Selv
ejendomsloven af 8. April 18512).
III. Som ovenfor omtalt, var der ved Forpagtningskontrakten
med Brødrene Drewsen taget Forbehold med Hensyn til en Del af
Hovedgaardsjorderne paa Grund af det paatænkte Anlæg af en
Handelsplads. — Efter at Rentekammeret nu under 29. Juni 1844
1) I 1ste Rcvisionsdeportemcnt opbevares Genparter of disse Skoder.
2) Jvfr. Arkivsag »Om Domrcneejcndommenes Afhændelse« m. v.
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havde indgivet Forestilling om Oprettelsen af en saadan Handels
plads, blev der nedsat en Kommission1) til efter en nøjere Under
søgelse af samtlige Forhold paa Stedet at afgive Betænkning i
Sagen. Efter at Kommissionen bl. a. havde afholdt nogle Møder i
Silkeborg i August 1845, fremsatte den sine nærmere begrundede
Forslag under 2. September 1845. Heri blev Stedet fremhævet
som gunstigt for en Købstads Opkomst, navnlig paa Grund af den
centrale Beliggenhed i Jylland og ved Landets eneste sejlbare
Vandløb. Kommissionen indstillede dog, at man foreløbig ind
skrænkede sig til Anlæggelsen af en Handelsplads. — 2de kgl. Re
solutioner, henholdsvis af 15. December 18452) og 8. Januar 1846,
bifaldt derefter Oprettelsen af denne Handelsplads.
Ifølge disse Resolutioner skulde Brødrene Drewsen i Henhold
til det tidligere tagne Forbehold, jvfr. ovenfor, afstaa af de til dem
bortforpagtede Herregaardsjorder »50 Tdr. Land Eng og den saakaldte Vestermark, bestaaende af omtrent 250 Tdr. Land«. Han
delspladsen skulde dernæst anlægges »paa Hovedgaardens Ve
stermark og navnlig paa den Del af samme, som grænsede til
Langsøen«, saaledes at denne Plads — der var udset til den egent
lige Bebyggelse — vilde »komme til foreløbig at udgøre Byens
vestlige Del«, idet den nye Hovedlande vej, der skulde anlægges
fra Aarhus til Ringkøbing over Silkeborg, skulde danne Byens
Hovedgade. — Samtlige Arealer, der herefter laa udenfor den
til Bebyggelse udsete Plads, skulde udgøre Byens Markjorder.
1. Med Hensyn til disse Markjorder indeholdt Resolutionerne
først forskellige Bestemmelser. Bemeldte »Enge og Jorder« skulde,
under Forbehold af, at der i sin Tid, »naar Spørgsmaalet angaaende Pladsens Organisation som Købstad definitivt afgjordes«,
»toges en yderligere Bestemmelse angaaende sammes Anvendelse«,
»indtil videre anvises til Afbenyttelse for Nybyggerne«, saaledes
at de »afsattes i passende Lodder«. Idet Resolutionerne dernæst
Denne bestod af følgende 3 Medlemmer: 1) Michael Lange, Overpræsident i København. 2) Gotlfrcd Garlicb, Kolonialdirektor og Chef for Handels- og Konsulntsdepartcmenlct under Udenrigs
ministeriet. 3) Iv. Joh. Unsgaard, Stiftamtmand over Fyens Stift.
2) Jvfr. nærmere Foreslillingskoncept Nr. zi20. — Selve Resolutionerne findes trykte i Reskriptsam
lingen.
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bemyndigede Kommissionen til foreløbig at forblive i Funktion og
træffe de nærmere Foranstaltninger, som Handelspladsens Ind
retning, særlig Jordernes Fordeling blandt Nybyggerne, nødven
diggjorde, overlod Resolutionerne Kommissionen »efter Omstæn
dighederne enten at bortforpagte Jorderne ved Auktion« »eller
underhaanden at distribuere dem blandt Nybyggerne i Aaremaal
mod en i ethvert Tilfælde fastsat aarlig Afgift«. Den nærmere
Ordning af dette Leje- eller Forpagtningsforhold skulde da ifølge
den af Regeringen trufne Bestemmelse være den, at det var Kom
munen, der udlejede de enkelte Lodder til Nybyggerne, medens
Kommunen selv svarede en aarlig Afgift af 32 Sk. pr. Td. Land
til Statskassen (hvilken Afgift skulde føres til Afgang i Brødrene
Drewsens Forpagtningsafgift) som Vederlag for Henlæggelsen af
samtlige Markjorder under Handelspladsen. — Den nævnte Be
stemmelse i Resolutionerne om Bortforpagtning af de enkelte Lod
der til Nybyggerne kom dog ikke til Udførelse. Efter nogle For
handlinger i Silkeborg i Efteraaret 1851 var Kommissionen nemlig
kommen til det Resultat, at »en Afhændelse af Jorderne under
visse nærmere Betingelser burde foretrækkes for en blot Bortfor
pagtning« eller et Lejemaal. De Pladsen tillagte Jorder vare nemlig
i det hele »af en ringe Bonitet« og maatte »opdyrkes med megen
Skaansomhed for ikke at blive udmagrede eller tildels endog for
vandlede til Flyvesandsstrækninger«. Det var derfor en nødvendig
Betingelse for, at Jorderne i Tiden kunde afgive et nogenlunde
antageligt Udbytte, at de »underkastedes en omfattende Grund
forbedring, som vilde udfordre Anvendelsen af en ikke ubetyde
lig Kapital«. »Ingen Forpagter vilde imidlertid kunne være tjent
med at indlade sig paa et saadant Foretagende, eftersom der i Al
mindelighed vilde hengaa en Række af Aar, forinden de anvendte
Forbedringer kunde komme ham til Nytte«. Medens Kommissio
nen af disse Grunde maatte anse en Bortforpagtning for utilraadelig, maatte Kommissionen dog paa den anden Side holde for, at en
»Afhændelse til ren Selvejendom« under de daværende Omstæn-
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digheder vilde være »forbunden med et altfor betydeligt Tab for
Kommunen«, da Jorderne »ikkun havde et ringe Værd«, medens
»deres Pris i Tiden ved en hensigtsmæssig Kultur kunde antages
at ville stige betydeligt«. Kommissionen mente derfor, at der burde
»aabnes Kommunen en Adgang til at drage den tilbørlige Fordel
af en saadan forøget Værdi«, »og vilde dette kunne opnaas, naar
Jorderne foreløbig blev afstaaede imod en moderat Købesum, men
derhos med Forpligtelse for Køberen til efter en vis Tids Forløb
at svare en stigende, aarlig Afgift, ved hvis nærmere Bestemmelse
der blev at tage Hensyn til Loddernes Størrelse og deres Beliggen
hed i nærmere eller fjernere Afstand fra Handelspladsen«. I Over
ensstemmelse hermed inddelte Kommissionen — efter at den al
mindelige Udstykning var tilendebragt — samtlige Lodder i 2de
Hovedklasser, nemlig en Klasse, der laa nærmere ved, og en, der
laa fjærnere fra den til Bebyggelse udsete Plads. Lodderne i den
sidste Klasse var mindre i Areal, men langt bedre i Bonitet end
den første Klasse Lodder. Købesummen burde derfor fastsættes
højere for de fjærnere Lodder end for den anden Klasse, hvorimod
den nævnte aarlige Afgift burde »stige i et højere Forhold for
den sidst anførte, hvis nærmere Beliggenhed ved Handelspladsen
i Tiden vilde give den en forhøjet Værdi«. For at der kunde »til
vejebringes større Ligelighed i Afgifterne for de enkelte Aar«,
burde Afgifterne, der først blev at udrede efter 10 Aars Forløb fra
Salget og dernæst skulde stige indtil et nærmere udregnet Maksi
mum efter 20 Aars Forløb, efter Kommissionens Forslag »ansættes
i Byg efter Gennemsnittet af Kapitelstaksterne i de 10 Aar, der
gik nærmest forud for det Aar, hvori Betalingen skulde erlægges«.
Endelig burde selve Salget af Lodderne iværksættes ved offent
lig Auktion.
Efter at Kommissionen havde samlet alle de nævnte Forslag m.
m. angaaende Jordernes Afhændelse i en afsluttende Betænkning1),
ophævedes den ifølge kgl. Resolution 4. Maj 18522). — En kgl. Re1) Indholdet nf denne Betænkning er refereret i Indenrigsministeriets Forestilling til kgl. Resol. 19.
April 1853: Koncepten er beroende i Sng »Ind. M. 1. Dpi. E. t073<.
2) Forestillingskonccptcn er ligeledes beroende i nysnævnte Pakkelæg.
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solution at 19. April 1853 approberede derefter (med gimfik«*
uvæsentlige Modifikationer) Koætnissioiææ. huhl illing, hvorpiut
Auktionssalget af Lodderne iværksatte.s ved hi<leiirtgsminl‘il.eriels
Foranstaltning endnu i samme Aar. Medens Købesummerne og de
aarlige Afgifter •— hvilke bleve at udrede' med de nærmere udreg
nede Beløb efter Forløbet af de ovennævnte 10 eller 20 Anr fra
Salget af de 2 Klasser Lodder •— herefter lilllød Kommunens
Kasse1), blev det paalagt Kommunen at udredt' den ovennævnte
Afgift af 32 Sk. pr. Td. Land, der efter de tidligere' tagne Bestem
melser skulde svares til Statskassen af det Handelspladsen over
dragne Areal. lovrigt skulde »alle offentlige og kommunale Byr
der udredes af Loddernes Ejere«.
Den nævnte Afgift fra Silkeborg Kommune til Staten svares
fremdeles — og indbetales nu i Jordebogskassen — med 229 Kr.
16 Ore aarlig.
2. Med Hensyn til de Arealer, der (før eller senere) skulde
indtages til Bebyggelse under Handelspladsen, indeholdt de oven
nævnte Resolutioner af 1845 og 1846 forskellige Regler om Be
tingelserne for Nybyggernes Nedsættelse paa Pladsen og hjemlede
dernæst den almindelige Regel, at Nybyggerne skulde i de første
5 Aar være fritagne for at erlægge saavel Jordafgift af Arealet
som Bygningsafgift af de opførte Bygninger. »Men efter bemeldte
Tidsrums Forlob vilde de (Nybyggerne) foruden Bygningsafgift
efter de for Købstæderne gældende Regler have at svare en pas
sende aarlig Grundleje til Statskassen, der nærmere blev at be
stemme for hver Grund i Forhold til sammes Beliggenhed og Af
benyttelse, men i intet Tilfælde maatte overstige 4 Skilling pr. 100
Kvadratalen«. De nævnte Betingelser og Regler faldt det i de før
ste Aar i den ovenomhandlede Kommissions Lod at paase og over
holde, ligesom Kommissionen udstedte en Del Arvefæsteskøder
til Nybyggerne imod Erlæggelsen af den bestemte aarlige Pengeti Ifølge Drechsel »Silkebon*«, p. 142. udgjorde Auktionskobcsummen ialt 20,800 Rdlr., medens den
aarlige Bygafgift fra 1S73 at regne udgjorde 1S70 Kr. — Det bemærkes, nt Resolut, af 1853 i Over
ensstemmelse med Kommissionens Indstilling tillod en endelig Afløsning af Bygafgifterne gennem en
l'dbetaling af deres (med Tallet 25) kapitaliserede Pengeværdi,
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afgift til Staten. — »Som Følge af Forholdenes Udvikling paa
Handelspladsen ved Silkeborg og navnlig efter Emanationen af
Regulativet for Handelspladsens økonomiske Bestyrelse af 29.
Marts 1855« vare imidlertid flere af de oprindelige Betingelser for
Nybyggernes Nedsættelse paa Pladsen rn. rn. bievne »tildels for
ældede«1), °8 paa Indenrigsministeriets Forestilling hjemlede der
for en kgl. Resolution af 28. April 1857 i denne Henseende nye
Regler. Samtidig blev den tidligere Regel om. at Grundlejen
Statskassen i intet Tilfælde rnaatte overstige 4 Sk. pr. Wj Kva
dratalen, jvfr. ovenfor, forandret; efter de daværende Forhold paa
Handelspladsen kunde der nemlig »vel findes Anledning til med
Hensyn til enkelte, endnu uafhændede Grundstykker at fastsætte
den omhandlede Afgift noget højere«, og der burde da formentlig
»forbeholdes Ministeriet den hertil fornødne Bemyndigelse«. Da
det i de tidligere Resolutioner af 1845 og 46 forekommende Ud
tryk »Grundleje« tillige var forekommet Indenrigsministeriet
»mindre passende til Betegnelse af den Afgift, som Ejeren af de
bortarvefæstede Grundstykker skulde svare til Statskassen«., jvfr.
ovenfor, var Udtrykket i det nye Regulativ for Handelspladsen
Silkeborg (hvilket approberedes ved den nævnte Resolution af
1857) blevet »ombyttet med det formentlig mere adækvate Udtryk

Grundafgift«.2).
Efter Udstedelsen af det nye Regulativ for Handelspladsen

fortsatte Indenrigsministeriet — da Kommissionen nu var hævet,
jvfr. ovenfor — med Udstedelsen af Arvefæsteskøder paa Bygge
grundene. Med Undtagelse af de ændrede Regler angaaende
Grundafgiften vare Skøderne iøvrigt af ganske samme Indhold
som de tidligere af Kommissionen udstedte.
Jvfr. Forestillingen til kgl. Resolution nf 28. April 1857, Indenrigsministeriets Relations- og Resolulionsprotoko! for 1S57, Liir. A.
2) Del nye Regulativs § 5 var herefter saalydcndc: »Ligesom Nybyggere i \lmindelighed ha\e al bære
og tilsvare alle kongelige og kommunale, ordinære og ekstraordinære Skaller og andre personlige
og reelle Byrder, af hvad Navn nævnes kan. der nu crc eller herefter vorde paabudne. saaledes
ville navnlig de af Nybyggerne, som erhverve Hus og Grund paa Pladsen, foruden Bygningsafgifl
efter de for Købstæderne gældende Regler, have al svare cn passende aarlig Grundafgift for hver
Grund i Forhold lil sammes Beliggenhed og Afbenyttelse ......
1)
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solution af 19. April 1853 approberede derefter (med ganske
uvæsentlige Modifikationer) Kommissionens Indstilling, hvorpaa
Auktionssalget af Lodderne iværksattes ved Indenrigsministeriets
Foranstaltning endnu i samme Aar. Medens Købesummerne og de
aarlige Afgifter — hvilke bleve at udrede med de nærmere udreg
nede Beløb efter Forløbet af de ovennævnte 10 eller 20 Aar fra
Salget af de 2 Klasser Lodder — herefter tilflød Kommunens
Kasse1), blev det paalagt Kommunen at udrede den ovennævnte
Afgift af 32 Sk. pr. Td. Land, der efter de tidligere tagne Bestem
melser skulde svares til Statskassen af det Handelspladsen over
dragne Areal. løvrigt skulde »alle offentlige og kommunale Byr
der udredes af Loddernes Ejere«.
Den nævnte Afgift fra Silkeborg Kommune til Staten svares
fremdeles — og indbetales nu i Jordebogskassen — med 229 Kr.
16 Øre aarlig.
2. Med Hensyn til de Arealer, der (før eller senere) skulde
indtages til Bebyggelse under Handelspladsen, indeholdt de oven
nævnte Resolutioner af 1845 og 1846 forskellige Regler om Be
tingelserne for Nybyggernes Nedsættelse paa Pladsen og hjemlede
dernæst den almindelige Regel, at Nybyggerne skulde i de første
5 Aar være fri tagne for at erlægge saavel Jordafgift af Arealet
som Bygningsafgift af de opførte Bygninger. »Men efter bemeldte
Tidsrums Forløb vilde de (Nybyggerne) foruden Bygningsafgift
efter de for Købstæderne gældende Regler have at svare en pas
sende aarlig Grundleje til Statskassen, der nærmere blev at be
stemme for hver Grund i Forhold til sammes Beliggenhed og Af
benyttelse, men i intet Tilfælde maatte overstige 4 Skilling pr. 100
Kvadratalen«. De nævnte Betingelser og Regler faldt det i de før
ste Aar i den ovenomhandlede Kommissions Lod at paase og over
holde, ligesom Kommissionen udstedte en Del Arvefæsteskøder
til Nybyggerne imod Erlæggelsen af den bestemte aarlige Penge1) Ifølge Drechse! »Silkeborg«, p. 142, udgjorde Auklionskobesummcn ialt 20.800 Rdlr., medens den
aarlige Bygafgift frn 1873 at regne udgjorde 1870 Kr. — Det bemærkes, at Resolut. af 1853 i Over
ensstemmelse med Kommissionens Indstilling tillod en endelig Afløsning af Bygnfgiftcrnc gennem en
Udbetaling af deres (med Tnllcl 25) kapitaliserede Pengeværdi,
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afgift til Staten. — »Som Følge af Forholdenes Udvikling paa
Handelspladsen ved Silkeborg og navnlig efter Emanationen af
Regulativet for Handelspladsens økonomiske Bestyrelse af 20.
Marts 1855« vare imidlertid flere af de oprindelige Betingelser for
Nybyggernes Nedsættelse paa Pladsen m. m. bievne »tildels for
ældede«1), og paa Indenrigsministeriets Forestilling hjemlede der
for en kgl. Resolution af 28. April 1857 i denne Henseende nye
Regler. Samtidig blev den tidligere Regel om, at Grundlejen til
Statskassen i intet Tilfælde maatte overstige 4 Sk. pr. 100 Kva
dratalen, jvfr. ovenfor, forandret; efter de daværende Forhold paa
Handelspladsen kunde der nemlig »vel findes Anledning til med
Hensyn til enkelte, endnu uafhændede Grundstykker at fastsætte
den omhandlede Afgift noget højere«, og der burde da formentlig
»forbeholdes Ministeriet den hertil fornødne Bemyndigelse«. Da
det i de tidligere Resolutioner af 1845 og 46 forekommende Ud
tryk »Grundleje« tillige var forekommet Indenrigsministeriet
»mindre passende til Betegnelse af den AJgift, som Ejeren af de
bortarv ejæstede Grundstykker skulde svare til Statskassen«, jvfr.
ovenfor, var Udtrykket i det nye Regulativ for Handelspladsen
Silkeborg (hvilket approberedes ved den nævnte Resolution af
1857) blevet »ombyttet med det formentlig mere adækvate Udtryk

Grundajgift«2).
Efter Udstedelsen af det nye Regulativ for Handelspladsen
fortsatte Indenrigsministeriet — da Kommissionen nu var hævet,
jvfr. ovenfor — med Udstedelsen af Arvefæsteskøder paa Bygge
grundene. Med Undtagelse af de ændrede Regler angaaende
Grundafgiften vare Skøderne iøvrigt af ganske samme Indhold
som de tidligere af Kommissionen udstedte.
Jvfr. Forestillingen til kgl. Resolution af 28. April 1857, Indenrigsministeriets Relations- og Resolulionsprotokol for 1857, Lilr. A.
2) Det nye Regulativs § 5 var herefter saalydende: »Ligesom Nybyggere i Almindelighed have al bære
og tilsvare alle kongelige og kommunale, ordinære og ekstraordinære Skaller og andre personlige
og reelle Byrder, nf hvad Navn nævnes kan. der nu crc eller herefter vorde paabudne, saaledes
ville navnlig de nf Nybyggerne, som erhverve Hus og Grund paa Pladsen, foruden Bygningsafgift
efler de for Købstæderne gældende Regler, have at svare en passende narlig Grundafgift for hver
Grund i Forhold lil sammes Beliggenhed og Afbenyttelse ......
1)
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a) Foruden Erlæggelsen af den omhandlede Grundafgift1)
hjemlede samtlige Skøder-) herefter
b) Udredelsen af samtlige kongelige og kommunale Skatter
(uden Godtgørelse i Medfør af Lov 15. April 1818 §§ 5 og 6 og
24. Juni 1840 § 14), medens
c)
»Herligheden over det solgte« forbeholdtes Staten.
d) Særligt forpligtede Skøderne Arvefæsterne til at »finde sig
i de Forandringer, der vilde følge af Handelspladsens Overgang til
en Købstad«3).
Med Udstedelsen af saadanne Arvefæsteskøder fortsatte Inden
rigsministeriet i en Aarrække. — Grundafgifterne af samtlige
bortarvefæstede Husgrunde andrager i Nutiden 171 Kr. 97 Øre.
IV. Selve Silkeborg Hovedgaard med samtlige Bygninger samt
Resten af de tidligere til Brødrene Drewsen bortforpagtede Jorder
(hvilke altsaa ikke vare afstaaede til Handelspladsen) blev tillige
med den ved Drewsens Arvefæsteskøde forbeholdte 20 Hestes
Vandkraft m. m. i 1873 bortsolgt til den daværende Ejer af »Silke
borg Papirfabrik«, Fabrikant Strøyberg. Købesummen udgjorde
ialt 68,000 Kr. Efter dette Salg bestod Statsdomænen kun af
V. Samtlige Skovstrækninger. — Et enkelt Salg af et Areal
af disse har medført en Indtægt for Jordebogskassen, idet en Par
cel af Himmelbjærget — Matr. Nr. 7 c af Ry Bys Nørreskov — er
afhændet i 1870 til en Gæstgiver Rasmus Pedersen imod Erlæg
gelsen af en aarlig Grundafgift af 2 Rdlr. 44 Sk. ellex* 4 Kr.
91 Øre.
Sluttelig bemærkes, at der i et enkelt Tilfælde har fundet en
endelig Afgiftsafløsning Sted i Medfør af Lov 25. Marts 1871; Af
giften af Hovedparcellen af det ene bortarvefæstede Hus1) paa
det tidligere Bøndergods, eller 5 Rdlr., er nu ført til Afgang i
Jordebogen.
Medens Skøderne snaledcs (foruden Skattepligten) hjemlede Udredelsen af en Grundafgift til Sta
ten, blev der ikke pnalngt Ejendommene nogen tilsvarende, privatretlig Afgift til Kommunen. Om
vendt skulde dn heller ikke denne svare nogen almindelig Afgift nf Ilusgrundene til Staten, jfr.
derimod ovenfor i Teksten om Kommunens Afgift nf Markjordernes samlede Areal til Staten.
2) En Del Genparter nf Arvefæsteskoder Tindes i den i Note 2 Side 143 nævnte Arkivpakke.
3) Ifolgc Lov 7. April 1899 blev Silkeborg Købstad fra 1. Januar 1900 at regne.
4) Matr. Nr. 22 n Virklund By. Them Sogn; jvfr. Arkivpakken »Afgiftsaflosningcr for diverse kgl.
Godser«, 187.

1)
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Ifølge nedenstaaende Oversigt andrage samtlige Jordebogsafgifter af Silkeborg Gods i Nutiden1) følgende Beløb:

A. Aarlige Afgifter.
1. Arvefæsteafgiften af den til Brødrene Drewsen i sin Tid bortarvefæstede »Vandkraft«,
Grundstykker m. m...................................... 5000 Kr. 00 Øre
2. Arvefæsteafgiften af Husene paa det tidli
gere Bøndergods ..........................................
22 — 00 —
3. Silkeborg Kommunes Afgift af Markjorderne 229 — 16 —
4. Grundafgifterne af samtlige Husgrunde un
der Silkeborg...................................................
171 — 97 —
5. Grundafgifterne af Parcellen af Himmel
bjærget ..............................................................
4 — 91 —

Ialt. . . .
B.

5428 Kr. 04 Øre

Rekognitionerne

kunne paa Grund af de vedkommende bortarvefæstede Ejendom
mes Faatallighed ikke opføres med noget Gennemsnitsbeløb.

I)

Derved sigtes til /karet 1909. Nuomslunder (1937) er samtlige under 1—5 nævnte Ydelser allosl,
jfr. Love Nr. 95 af 29. Marts 1924 og Nr. 76 af 31. Marts 1926.
De forskellige i •Arvcfrcstckommissionen«s Betænkning omtalte Vurderinger af Silkeborg Gods kan
sammenholdes med Afsnit III Professor Gregers Bcglrups Vurdering. (Udg. Anm.).
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Grun rln<Is af Silkeborg Hovedgaurd og nirrnieste Omgivelser.
Udarbejdet af Ingeniormajor Schlcgel 1866—65.

BEMÆRKNINGER TIL GRUNDRIDSET
For senere i Tiden ni sknffc tilstrækkelig Pinds til Silkeborg Kirke innaltc man give • Vei til Hovedgaarden* (den nuværende Gade »Kirkebnkken«) et Knæk. Vejen, der pnn Hidset betegnes »IcZ fra Afaricnlund*,
er den nuværende Fredensgade, hvorimod Chr. d. 8.s Vej ikke eksisterede og ikke vnr plnnlngt, dn
Hidset blev udarbejdet. Her Ina nemlig Hovcdgnnrdcn, der med sine tre Længer fuldstændig domine
rede denne Del nf Pindsen. I Nutiden er kun selve Hovedbygningen (»Slottet«) tilbage. Oprindelig vnr
Længerne mod Ost og Vest Staldbygninger, men oindnnnedcs nf Michncl Drewsen til Boliger for Pnpirfabrikens Arbejdere. Den store, karakteristiske Ladebygning mod Nord. Inngs med den nuværende
Østergade. _mcd del hoje Tag blev desværre senere odclngl ved en Ombygning, idel den forsynedes med
fladt Tng. Dn et Konsortium i 1918—19 koble det, der vnr tilbage nf Længerne, blev disse sammen
med Laden, hvori der vnr indrettet Maskinværksted, nedrevet, og hele Pindsen omdnnncdcs til Villa
kvarter pnn begge Sider uf den nyanlnglc Hovedgnurdsvej. Tilbage nf den vestlige Længe findes dog
endnu pnn Chr. d. 8.s Vejs ostlige Side en lille Stump Hus, som med sine Invc Mure og sil meget
hoje og spidse Tag er cl morsomt Minde om den Tid, dn Hovcdgnnrdcn var Stedets centrale Del. Se
i del hele en Artikel »Det ældste Kori over Silkeborg« i Silkeborg Avis for 31. Dccbr. 19.35.
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HOVEDKILDER
I. Landsdomvier Henrik Muhle Hoff.
Landsdommer Hoff: Kort Fremstilling af min Virkekreds i Dannemark,
København 1810, S. 3—28.

II. Silkeborg Hovedgaard.
Samme Værk S. 37—48.

III. Professor Gregers Begtrups Vurdering.
Gr. Begtrup: Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Nørre-Jylland,
1. Bind, København 1808, S. 539—45.

IV. Auktionen.
Auktionsprotokollen for Hjelmslev-Gjem Herreder 1806—23, Bl. 616 b,
621 og 624. Landsarkivet for Nørrejylland.

V. Styrelsen.
a. Rentekammerets Relations- og Resolutions-Protokol for Aaret 1792.
Litr. B. No. 228 for 17. Okt. 1792.
b. Den i Domænekontorets diverse Sager Silkeborg Gods Id beroende In
struks af 29. April 1823 for I. S. Eilersen som Forvalter ved Silkeborg.
c. Den sammesteds beroende Fortegnelse over Tjenestefolkene paa Silke
borg, som ere fæstede fra 1. Maj 1823.
d. Den sammesteds beroende Instruks af 1. Maj 1819 med Tillægsposter
af 1. Novbr. 1820 for Skovrider Langhoff ved Silkeborg Gaard og God
ses Skove.
c. Den sammesteds beroende Instruks af 1. Maj 1818 med Tillægsposter
af 1. Novbr. 1820 for Skytten Peder Kiølbye som Skovfoged ved Silke
borg HoVedgaards Skove. Alle Aktstykker i Rigsarkivet.

VI. Aaleværket.
Det i Domænekontorets diverse Sager Silkeborg Gods ld beroende Ind
læg mærket J. L. L. C. J. 1828 Nr. 420 med Bilag dat. 15. Marts 1828. Rigs
arkivet.
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VII. Myremalmen.
Rentekammerets Relations- og Resolutions-Protokol for Aaret 1839. Litr.
D. 327—414. Forestilling af 30. Juli 1839. (332).
Rigsarkivet.

VIII. Domænerne.
Kongelige Reskripter og Resolutioner samt Statsgældsdirektionens Fore
stillinger. Indberetninger og Betænkninger for 1840—42. XII. Forestilling af
29. Jan. 1840.
Rigsarkivet.

Kgl. Godsinspektør Jacob Hornemann Bindesbølls Forslag.

IX.

Den i Domænekontorets diverse Sager Silkeborg Gods Id beroende
Indstilling af 31. Marts 1840 mærket J. L. L. C. J. 1840 Nr. 827.
Rigsarkivet.
b. Ny kgl. Sml. Fol. 368 b. Den Collinske Manuskriptsamling.
Det kgl. Bibliotek.

a.

Øvrige Kilder findes angivne i Teksten eller Noterne.

BILLEDFORTEGNELSE
I. LANDSDOMMER HENRIK MUH LE HOFF
Henrik Muhle Hoff.
Efter Blyantstegning tilhørende Kontorchef Ulf Bang, Rungsted. Teg
ningen bærer Paaskriften: »af 12te July 1817 døde Henrik M. von Hoff, som
var født d. 9de October 1763.
Tegnet d. 9. Octob 1780, da han var sovet ind over Bogen.« —
Tegningen viser Hoff som ung Student og angives ifølge Paaskriften at
være udført paa hans 17 Aars Fødselsdag.

Fru Mathilde Cathrine Hoff, f. Ammitzbøll.
Efter samtidigt Maleri af ubekendt Kunstner.
Tilhører Læge Oscar Bang, Alkestrup pr. Tureby.

Fru Anna Marie Hoff, f. Wodschow.
Efter samtidigt Maleri af ubekendt Kunstner.
Tilhører Læge Oscar Bang, Alkestrup pr. Tureby. Portrættet stammer
fra Silkeborg-Perioden, antagelig fra lidt før 1800.

Landsdommer H. M. Hoff.
Efter samtidigt Maleri af ubekendt Kunstner.
Tilhører Læge Oscar Bang, Alkestrup pr. Tureby. Portrættet stammer fra
Silkeborg-Perioden, antagelig fra lidt før 1800.

Landsdommer Hoffs Segl.
II. SILKEBORG HOVEDGAARD
Landsdommer H. M. Hoff.
Efter samtidig Silhouet tilhørende Læge Oscar Bang, Alkestrup pr. Tureby.

Silkeborg Hovedgaard.
Efter Maleri af Martin Kaalund-Jørgensen 1932. Tilhører nuværende Ejer
af Silkeborg Hovedgaard, Købmand Peter Jessen, Silkeborg.

Silkeborg Hovedgaard.
Set fra Haven.
Efter Maleri af Alfred V. Jensen.
Tilhører Købmand Peter Jessen, Silkeborg.

Parti af Silkeborg Hovedgaards østre Længe.
Efter Akvarel af Aage Haarup 1913.
Tilhører Malermester Johan Johansen, Silkeborg.
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Hl. PROFESSOR GREGERS BEGTRUPS VURDERING
Professor Gr. Begtrup.
Efter fotografisk Kopi paa Frederiksborg af samtidigt Maleri.
Nuværende Ejer af Maleriet ubekendt.

Parti af Silkeborg Hovedgaards østre Længe.
Efter Maleri af E. Gjessing.
Tilhører Silkeborg Kommune (Forskolens Lærerværelse).

IV. AUKTIONEN
Fru Severine Elisabeth Ingerslev, f. Rothe.
Efter samtidigt Maleri af ubekendt Kunstner.
Tilhører Sognepræst Chr. Ingerslev, Randers.

Overkrigskommissær H. P. Ingerslev til Rugaard og Silkeborg.
Efter samtidigt Maleri af ubekendt Kunstner.
Tilhører Sognepræst Chr. Ingerslev, Randers.

V. STYRELSEN
Amtmand K. G. Rosenørn.
Efter Fotografi.

Kgl. Godsinspektør H. I. Wodschow.
Efter samtidig farvelagt Miniature (»illumineret Kobber«). Tilhører Læge
Oscar Bang, Alkestrup pr. Tureby.

Kgl. Godsinspektør I. H. Bindesbøll.
Efter samtidigt Maleri af Theodor Wegener tilhørende Fru Theodora Ma
rie Bruun, født Bindesbøll, Sdr. Vilstrup pr. Eltang.

Overforstmester F. F. Krogh.
Efter Litografi.

S ko vridergaarden Remstrupgaard.
Nuværende Naaege Skovfogedbolig.
Efter gammelt Fotografi.

Skovridergaarden Marienlund.
Nuværende Kuranstalt »GI. Skovridergaard«.
Efter Akvarel antagelig fra 1860’eme af Godfred Christensen tilhørende
Frk. Alma Skough, Silkeborg.

Landskab ved Marienlund.
Efter Blyantstegning fra 1867 af Godfred Christensen tilhørende General
konsul Hjalmar Hartmann, København.

Ved Gudenaa.
Efter Blyantstegning fra 1867 af Godfred Christensen tilhørende General
konsul Hjalmar Hartmann, København.
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Gudenaa.
Set fra Bøjningen ved de nuværende Jernbanebroer. Efter Kopi i Olie af
Maleri antagelig fra 1860’erne af Godfred Christensen. Bemærk, at den højre
(søndre) Bred, hvorpaa Aahaverne nu er beliggende, dengang henlaa i fuld
stændig Naturtilstand. Kopien tilhører Udgiveren.

Gudenaa.
Udsigt fra den nordre Bred i Retning mod Horsensvejen. Efter Maleri fra
1886 af O. Herschend tilhørende Udgiveren.

VI. AA LE VÆRK ET
Silkeborg Vandmølle.
Set fra Nord.
Efter Maleri fra 1853 af A. P. Madsen tilhørende Fru Landinspektør Bodil
Kristiansen, Silkeborg.
Aalekisten ses i Mellemgrunden.

Silkeborg Vandmølle.
Set fra Syd.
Efter Radering fra 1849 af J. H. Carmiencke.

Udsigt mod Rye Nørskov og Rye Mølle.
Efter Maleri fra 1854 af A. E. Kjeldrup tilhørende Godsejer Ejnar Faber,
Rye Nørskov.

VIL MYREMALMEN
Professor J. G. Forchhammer.
Efter Litografi.

Professor Bendt Søborg Jørgensen.
Efter Litografi.

Vlll. DOMÆNERNE

Frederik den Sjette.
Efter Litografi.

Aarhus Landevej i Retning mod Haarup Bakke.
Lillesø i Mellemgrunden.
Efter Maleri fra ca. 1840 af Dankvart Dreyer. Ifølge Leo Swane: Dank
vart Dreyer, København 1921, Katalog Nr. 86, betegnes Billedet: »Udsigt
mellem Silkeborg og Himmelbjerget mod Ulvehøj Banker«, hvilken Betegnelse
er rigtig, men mere ubestemt end den ovenfor valgte, som lokalkendte slutter
sig til. Leo Swane angiver Etatsraadinde E. Dreyer som Billedets daværende
Ejer.

Udsigt mod Stoubjerg og Himmelbjerget fra Sindbjerg.
Efter Tegning, Pen og Sepia, fra ca. 1840 af Dankvart Dreyer i den kgl.
Kobberstiksamling.

157

IX. KGL. GODSINSPEKTØR

JACOB HORNEMANN BIXDESBØLLS KØBSLAG
Christian den Ottende.
Efter Litografi.

Jonas Collin.
Efter Litografi.

Udsigt fra Silkeborg til Balle Sogn.
Det nuværende Alderslyst.
Balle Kirke ses i Horisonten til højre. Efter Maleri fra 1876 af Chr. Zacho
tilhørende Frknr. Jones, Silkeborg.

Udsigt fra Fruens Bænk mod Silkeborg Papirfabrik.
Efter Maleri fra 1846 af I. H. Carmiencke tilhørende Fru Mai Wiehe, Ud
sigten 21, Gentofte. Originalmaleriet har Dimensionerne 125X170 cm. Som
lokalhistorisk Billede er det store Maleri af fremragende Interesse, idet det
viser det Plateau, hvorpaa Silkeborg Købstad senere blev opført, i fuldkom
men Naturtilstand med Lyngpletter, Buskads og græssende Kvæg. De ene
ste Bygninger paa Billedet er Papirfabrikken og Drewsens Villa. Maleriet
skal ifølge Familietraditionen i sin Tid være udført paa Bestilling af Strand
møllens Ejer, Papirfabrikant, Kammerraad Joh. Chr. Drewsen.
Sammenlign med dette Billede Illustrationen i O. Bisgaard: Fra Silke
borgs Nybyggertid, Silkeborg 1935, Side 117.

Paa faa Undtagelser nær hidrører Landskabsbillederne og de
topografiske Billeder fra en senere Tid end den i Bogen omhand
lede Periode. Ved Udvælgelsen er der af den Grund iagttaget den
Regel udelukkende at gengive saadanne Billeder, hvis Motiver
maa antages i det væsentlige at have haft samme Udseende og
Karakter ogsaa i det 19. Aarhundredes første Halvdel.

Den lille arkadiske Idyl Side 6 er Citat fra Randers Amtsavis
og Avertissements-Tidende Nr. 31 for 12. Marts 1827, se tillige S.
Sørensen (Vasegaard): Nordlys-Perioden i Blichers Digtning, Kø
benhavn 1917; om Præsten Ole Bork Side 13—84, jfr. særlig
Side 34—35.
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