
Indelukket
Indelukket er et levende dementi af sit eget 
navn. Her er intet indelukket, her er udfoldelse, 
frihed, liv, afslap ning, ro. Her er å, skov og park 
flyttet direkte ind som del af Silke borg. Som 
bindeled mel lem by og  natur.

Historien
Historien om Indelukket starter den 9. juni 
1899, da Silkeborg Kommune underskriver 
købekontrakten med staten. Hidtil havde 
skoven hørt under skovridergården 
Marienlund som en del af statsskovdi
striktet. Nu købte kommunen de 44 tøn
der land indelukke og 53 tønder land af 
Marienlunds jorder. Pris: 42.000 kroner.

Skovrideren havde hidtil haft skovområ
det hegnet ind, for at holde folk ude. Det 
var et indelukke, som publikum var ude
lukket fra. Heraf navnet.

Hvad nu? På jorderne omkring fik Legeplads
foreningen fra 1900 lov til at lave opbyggelige 
aktiviteter for børn og unge. Der blev bygget 

sanatorium i 1903, vandværk i 1905, anlagt 
kolonihaver omkring 1910, bygget alderdoms
hjem i 1911 osv. Men hvad skulle der ske med 
Indelukket? 

En festplads med bænke og borde blev hur
tigt anlagt og indviet grundlovsdag 1901. Der 
blev lavet spadserestier, og derudover var der 
fra starten forskellige planer om en pavillon 
med tårne og spir og restaurant og  om fær
gefart over åen fra Indelukket til Nordskoven.  
Pavillonen blev aldrig til noget. Men der blev 
etableret færgeforbindelse fra Indelukket til 
Nordskoven. 

To kanaler  to havne
Skov og vand og sport. Silkeborg Dameroklub 
stiftedes i 1933 og indviede samme år klub 
og bådehus. Det blev siden overtaget af 
kajakklubben og  ombygget  i 1969.

I 1909 oprettes Silkeborg Motorbådsklub, og 
en halv snes år senere kom den første havn 
til både og kanoer. I 1926 søgte bådejere om 
at få opstillet bådhuse i Indelukket. Byrådet 
sagde ja til op til fire par huse, og der var 
bådhuse i Indelukket frem til 1961, hvor de 
sidste blev fjernet.

I 1951 opførte motorbådsklubben et klub 
og redskabshus, som “ikke vil skæmme”. 
Senere blev klubhuset også en meget 
benyttet restauration.

I årene 19391941 blev en ny havn udgravet 
af unge arbejdsløse.

Den blev som den første anlagt som en 



bred kanal, og der blev  støbt buede broer 
ind til øen, der nu opstod. 

Ved anlæg af den nye havn blev bortgravet 
jord transporteret i trillebøre over en midler
tidig bro til den anden side af åen og benyttet 
ved anlæg af Sejsvejen. Noget af jorden blev 
kørt længere ind i Indelukket, hvor det kunne 
bruges til en primitiv friluftsscene. 

I 1956 kostede det 24 kroner at have en 
motorbåd liggende ved havnen, mens pri
sen for robåde og kanoer var 16 kroner. 
Den gamle havn blev i 1960 restaureret og 
g jort tidssvarende. I 1999 er der 251 både
pladser i Indelukket. 

Fra lejrplads til camping
Allerede sidst i 30’erne blev besøgende 
anvist en plads centralt i Indelukket, 
hvor de kunne stille telt op, og det blev til 
en egentlig lejrplads. I 1940 gik det så 
godt, at kommunegartneren måtte gå til 
byrådet og foreslå en udvidelse. Det 
kostede 525 kroner, og nu gik det så lidt 
igen. I 1945 foreslog kommunegartneren 
at flytte lejrpladsen ud i den sydvestlige 
del af Indel ukket og der anlægge en helt 
ny lejrplads med plads til 72 telte og 300 
vandrere. Arbejds og Social ministeriet 
sagde ja til at betale arbejdslønnen til de 
“langvarigt ledige”, der anlagde pladsen.

Lejrpladsen fik et reglement, der forbød 
forstyrrelser med grammofon og usøm
melig påklædning. Telte skulle have den 
rette form, og telthuse med sejldug på 
træskelet var ikke tilladt.  Pris for at over
natte på pladsen: 1 krone pr. telt.

Efterhånden blev “lejr” til “camping”, og den tid 
var forbi, hvor man kun talte om vandrere. 

Nu fik familien Danmark bil og tog på 
camping. I 1964 blev der opført ny toilet
bygning på pladsen, og i 70’erne blev der 
udvidet, bygget kiosk og etableret de før
ste elstik til campingvogne.

Friluftsteater
Friluftsscenen i Indelukket skulle efter 
krigen omdannes til et rigtigt teater med 
bænkerader, og de jordhøje, der hidtil hav
de dannet kulisser omkring scenen, skulle 
udbygges, så lyden blev bedre.

I oktober 1945 
fik kommunen “Regulering og plane

ring af terrænet ved Frilufts scenen” god
kendt som beskæftigelsesarbejde. 
“Jordarbejdet agtes udført med trillebør”, 
lovede kommunen i  et brev  til 
Arbejdsministeriet.  Et teater med plads 
til 6000 tilhørere blev skabt, men skønt 
ambitiøse teaterarrangementer de kom
mende år viste teatret sig dog efterhån
den at være for stort, og i 1984 blev det 
“slanket” til 2000 pladser.

Opsynsmand
En opsynsmand skulle holde opsyn med 
friluftsteater, lejrplads, bådehavn, parkan
læg og skov. Toiletter skulle gøres rene, papir 
samles op, afgifter inddrives på lejrpladsen, 
teltpladser anvises osv. Opsynsmanden 
havde også ansvar for, at redskaber på lege
pladsen var i orden. I instruksen fra 1946 
gøres han opmærksom på, at han ikke skal 
regne med at kunne nå det hele på 8 timer 
om dagen i højsæsonen. Til gengæld var der 
mere stille om vinteren, hvor der dog skulle 
fjernes sne fra bænkene. 

Opsynsmanden havde pligt til at bære 
uniformshue, og  hans ugeløn var i 1949 på 
136 kroner. I 1999 skal opsynsmanden ale
ne holde opsyn med bådehavnene. 

Kiosken
Kiosken i Indelukket skulle oprindeligt 
også betjene lejrpladsens gæster. I 1949 
skrev kommunen kontrakt med Agnes og 
Johannes Gosvig om leje og pasning af 
kiosk, færge og benzintank i Indelukket. 
Kiosken skulle være åben fra april til og 
med september, og der måtte sælges is, 
sodavand, brød og konfekture. Efter kl. 14 
måtte der sælges mælk og fløde,  men kun 
til lejrsøgende og besøgende i Indelukket. 
Ikke til fastboende.  Kiosken blev om og 
udbygget i 1951, og i 1999 er dens fremtid og 
nye muligheder igen under overvejelse. 

Færgefart
Færgefarten fra Indelukket over åen 
skulle være i drift fra april til oktober, og 
prisen for at blive fragtet over var i 1949 
på 20 øre for voksne, 10 øre for børn og 15 
øre for cykler og barnevogne. Hvert forår 
skulle le jeren sørge for bundbehandling 
og maling af båden. 
Færgemanden skulle desuden fra benzin
tanken ved den gamle bådehavn sælge 
olie og benzin til bådejerne. Efter Gosvig 
overtog Viktor Simonsen. Han opsagde 
kontrakten i 1969, og færgefarten ophørte.

Babygolf
I 1949 søgte E. Svane Larsen om et stykke 
jord til anlæg af en “miniaturegolfbane” i 
Indelukket, og Mark og Skovudvalget 
anviste en del af den gamle lejrplads som 
velegnet. I 1950 blev banen anlagt, nu 
under navnet “babygolfbane”. Der blev des
uden bygget en kiosk til opbevaring af 
golfkøller  og baby blev til mini...

Nellemoses skulptur
Billedhugger Knud Nellemoses skulptur af 
den unge frihedskæmper afsløredes i 1951 på 
befrielsesdagen den 4. maj. Skulpturen blev 
betalt med  de 25.000 kroner, De Danske 
Papirfabrikker havde givet til byens 100 års 
jubilæum i 1946. Hermed var kunsten rykket 
ind i Indelukket, og kunsten blev for alvor 
nærmeste nabo, da Silkeborg 
Kunstmuseum blev indviet i 1982 med direk
te adgang fra Indelukket. Imens udviklede 
kunsten sig på scenen med teater og med 
flere og flere større musikarrangementer. 
Natur og kultur i fælles rammer.

Park og skov
I 1952 blev deklarationen som fredskov 
ophævet, og Inde lukket blev en lystskov. Det 
gav nye muligheder, og store planer for 
Indelukkets forskønnelse tog form. Der skul
le foretages “en kraftig udhugning, så sol og 
lys kan trænge igennem”. Vejen fra indgang 
til kiosk skulle asfalteres, og det store forpar
ti skulle have et “tiltalende parkagtigt udsen
de”. Pris: Godt 50.000 kroner. Præget af park i 
den del af Indelukket, der er nærmest byen, 
og med skov i den fjerneste del, blev hermed 
forstærket, og Indelukket fik sit nuværende 
udseende.  
Og Indelukket er fortsat ramme om leg og 
underholdning, ro og afslapning. Som det 
var hensigten for 100 år siden, da Silkeborg 
Kommune i 1899 købte og åbnede det inde
lukke ved Remstrup Å, silkeborgensere og 
tilrejsende hidtil havde været udelukket fra. 
Rhododendronplantningerne på øen blev 
anlagt i 199899. Store planter blev i forbin
delse med anlægsarbejder ved kajakklubben 
og Silkeborg Museum flyttet her til øen. 
Træskulpturerne ved Hjejlens anløbsbro er 
udført af Hans Erik Larsen og opsat i 1999 i 
forbindelse med jubilæumsfestlighederne.


