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Der var skøjtebane, 
skihopbakke og lang 
kælkebakke med 
anlagte skrænter

Af Lis Thavlov, Silkeborg Arkiv

SILKEBORG: Alle vinterspor-
tens forskellige grene er i me-
diernes søgelys i disse OL-ti-
der. Silkeborg har faktisk 
været blandt Danmarks føre-
nde vintersportsbyer, hvilket 
selvfølgelig skyldes de mulig-
heder, som naturen byder på 
til at få det sjovt i sne og frost 
- når det ellers er rigtig vinter.

Der er gennem tiden taget 
nogle spændende initiativer 
til at udnytte disse mange 
muligheder. Der har været 
skøjteløb og ishockey på højt 
plan, og store anlæg med 
både kælke- og skihopbakker. 

For kort tid siden fi k Silke-

borg Arkiv overdraget en stor 
samling scrap- og fotobøger 
vedr. Silkeborg Skøjteløber-
forening. Et værdifuldt og 
spændende arkiv, som er med 
til at fastholde historien om 
en forening med en god porti-
on ildsjæle og mange vedhol-
dende medlemmer. 

Foreningen blev stiftet i 
1896, men der kom faktisk til 
at gå mere end 100 år, før den 
fi k adgang til en skøjtebane, 
som kunne bruges på tids-
punkter, hvor det ikke var 
vintervejr til skøjteløb. Det 
skete i september 2007 med 
indvielsen af Silkeborg 
Sportscenter på Århusbak-
indvielsen af Silkeborg 
Sportscenter på Århusbak-
indvielsen af Silkeborg 

ken. 
Man måtte altså klare sig 

med naturens egen skøjteba-
ne. De første mange årtier 
foregik det på Kalgårdsvig 
ved Odden, og siden lykkedes 
det at få anlagt en oplyst skøj-
tebane på arealet neden for 

Lunden. Alligevel formåede 
man at være vært ved store 
stævner og opvisninger. I pe-
rioder var foreningen lidt i 

dvale, til andre tider var den 
blandt landets førende med 
ishockeyhold både i 1. og 2. 
division. I 1950’erne blev is-

hockeyholdet således fl ere 
gange jyske mestre – f.eks. 
sejrede man 14. februar 1954 
over rivalerne fra Horsens.

Når det gælder kælkning, så 
har Silkeborg også været godt 
med. Byen blev landskendt, 
da man i 1926, som et be-
skæftigelsesprojekt for nogle 
af byens mange arbejdsløse, 
fi k lavet Danmarks længste 
kælkebane bag Dronningesto-
len i Nordskoven. 

Kælkebanen var 600 meter 
lang og seks meter bred, så 
der var rigeligt plads til, at der 
kunne overhales i fuld fart. 
Kælkebanen blev et stort 
trækplaster – der kom tusin-
der af vinterglade unge og 
gamle fra både nær og fjern. 
Det betød, at der måtte ind-
sættes ekstratog på de store 
dage. 

Interessen for kælkningen 
tog af efter nogle år, og bak-
kernes opkastede skrænter 
begyndte at styrte sammen. 

I 1936 blev der dog afholdt 

en skikonkurrence, som også 
samlede en stor tilskuerskare. 
Den næste store »trend« blev 
således skisporten, der også 
kun kunne gennemføres, når 
det var rigtig vinter, og der 

var masser af sne på bakker-
ne. I det bakkede terræn syd 
for Thorsø ved Duedalbjerg 
blev der opført en skihopbak-
ke, som stod færdig til brug i 
marts 1944.
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Silkeborg 
- en gammel 
vintersportsby

Der var sus under mederne på den 600 meter lange kælkebane i Nordskoven.
FOTO FRA SILKEBORG ARKIV

Silkeborgs bakkede landskab var og er stadig et slara� en-
land for sneglade børn og voksne. Her er det Peter Bruun, 
der sikkert styrer sin kælk med en træstav som »ror«. 
Optaget omkring 1930. FOTO FRA SILKEBORG ARKIV

Avisens undertekst 
til dette foto fra 

februar 1956 
lød: Skønt vejr, 

dejlig bane. 1500 
tilskuere. Hvad 

kunne Silkeborg 
Skøjteløberforening 

forlange mere til 
sit jubilæum. Her 

er det Københavns 
Ishockey Klub, 
der spiller mod 

Silkeborg – 5-2 til 
gæsterne. Måske 

var det ærgerligt at 
tabe, når man nu 
kunne fejre sit 60 

års jubilæum. FOTO FRA 
SILKEBORG ARKIV

Kælkebakken 
i Nordskoven

Der sprøjtes vand på skøjtebanen ved Lunden med tændt 
lysanlæg. I baggrunden ses »klubhuset«, der tilhørte 
Silkeborg Skøjteløberforening. Optaget ca. 1956.
FOTO FRA SILKEBORG ARKIV

Silkeborgs 
ishockeymestre 

fotograferet i 
1954 efter sejren 

over Horsens, der 
gjorde dem til 

Jyske Mestre for 
anden gang. Fra 

venstre ses: John 
Bruun, Kaj Larsen, 
Regner Dalsgaard, 

Jørgen Skovbo, 
Georg Sihmsen, 

Ste� en Christen-
sen og Erik Asak. 
FOTO FRA SILKEBORG ARKIV


