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Tidligere var der � ere 
kildevæld på bakken 
ved sygehuset

Af Lis Thavlov, arkivleder, 
Silkeborg Arkiv

SILKEBORG: Ved foden af 
»Kildebakken« omtrent ved 
rundkørslen, hvor Sejsvej og 
Århusvej møder hinanden, er 
rundkørslen, hvor Sejsvej og 
Århusvej møder hinanden, er 
rundkørslen, hvor Sejsvej og 

der en lidt upåagtet niche 
med en kilde.

Der var tidligere mange 
små kildevæld i bakken her 
langs med åen - og på Smede-
bakken på den anden side af 
rundkørslen kan man stadig 
se, at der strømmer vand ud 
af bakken - selv på tørre dage 
aftegnes det på asfalten på vej 
mod kloakken.

Nichen med kilden blev la-
vet, efter at man i 1933 havde 
reguleret Århusvejen. Der var 
vet, efter at man i 1933 havde 
reguleret Århusvejen. Der var 
vet, efter at man i 1933 havde 

en ret vanskelig passage over 
Kildebakken, så i foråret tog 
man fat på en gennemgrav-
ning af slugten langs med sy-

gehuset og en omlægning af 
den snoede vej.

60 mand i sving
Arbejdet var jo ret belastende 
for trafi kafviklingen til og fra 
byen, så det skulle helst gå 
hurtigt. 

 I april blev der derfor sat 
omkring 60 mand i arbejde og 
de havde nok at gøre - med at 
fælde træer, anlægge tip-
vognsspor og med at fl ytte 
omkring 50.000 kubikmeter 
jord. 

Desuden blev indkørslen til 
fattiggården Frydensbjerg-
gård (ved nuværende Høge-
vej) fl yttet og vejen ind til sy-
gehuset sænket. 

Svinget på selve Århusvej, 
gehuset sænket. 

Svinget på selve Århusvej, 
gehuset sænket. 

som var blevet lavet omkring 
1850 for at gøre færdslen op 
og ned ad den stejle skråning 
lidt lettere, blev rettet ud og 
stigningsforholdet forbedret. 
Det lykkedes at blive færdig 
hen over sommeren. Allerede 
16. september 1933 kunne 

vejen tages i brug igen. 

Udstykning på Sejsvej
Samme sommer var der ble-
vet foretaget udstykning af 
jorden fra den nedrevne 
Kneippkuranstalt, der havde 
ligget lidt længere nede ad 
vejen. Det blev til villaerne på 
Sejsvej 5-17.

Kneippkuranstalten er en 
hel historie for sig selv, men 
kort fortalt så åbnede den 2. 
maj 1897. Den var smukt pla-
ceret ved Sejsvej, og de meget 
spektakulære bygninger blev 
tegnet af arkitekt Anton Ro-
sen. 

Kurstedet blev aldrig en 
succes. Behandlingerne byg-
gede på kolde bade, diæt og 
hærdning, og det var der ikke 
så stor interesse for blandt 
kurgæster. Man forsøgte med 
forskellige tilskud og ordnin-
ger at hjælpe stedet i gang. 
Silkeborg Kommune indret-
tede således i starten af 
1900-tallet stedet til badean-

stalt, men heller ikke det 
hjalp. 

I forbindelse med vej-
projektet i 1933 blev bygnin-
gerne revet ned - de lå i virke-
ligheden i vejen for vejæn-
dringerne.

Kilder blev samlet
Og så tilbage til nichen med 
kilden ... 

Stadsingeniøren syntes, at 
silkeborgenserne skulle have 

glæde af de mange rislende 
kilder, som man var stødt på 
under arbejdet med vejregu-
leringen. Derfor samlede man 
dem til én kilde - faktisk måtte 
man afl ede en del af vandet, 
fordi der var for meget af det. 
Derved opstod stensætnin-
gen, som efter sigende blev 
lavet af sten fra Silkeborg 
Slot. Og da man nu havde kil-
den og en pæn niche, blev 
man enige om, at der også 
burde være en indskrift.  

Forfatteren Edvard Ege-
berg blev bedt om at komme 
med nogle udkast - og man 
valgte følgende to linjer:

Om tiden jeg med 
Helse sprang,
Jeg risler nu en 
mindets Sang.
Inskriptionen er næsten 

forsvundet nu, men heldigvis 
kan vi ved hjælp af Silkeborg 
Arkivs righoldige samlinger 
genoplive ordlyden - det er 
hermed gjort.
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Kilden ved Sejsvej, mens inskriptionen endnu stod tydeligt.

Arbejdssjak ved udgravningen af Århusvej, da man i 1933 lagde vejen om, så det blev lidt 
lettere at passere den.

Kneippkuranstalten på Sejsvej, der åbnede i 1897 og blev nedrevet i 1933.
Hjejlebåde og private udlejningsbåde i Havnen. Bag træerne på Sejsvej ses Kneippkuran-
stalten og langs med bådene ses Århusvej.
Hjejlebåde og private udlejningsbåde i Havnen. Bag træerne på Sejsvej ses Kneippkuran-
stalten og langs med bådene ses Århusvej.
Hjejlebåde og private udlejningsbåde i Havnen. Bag træerne på Sejsvej ses Kneippkuran-

Kilden springer - på Sejsvej


