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Silkeborg skiklub starter på en heldagstur fra Hjejlekiosken på Havnen i februar 1942.

Til skisportens fremme og til gavn for byens
position som turistcenter
DET VAR
DENGANG
Silkeborg Skiklub
blev stiftet i 1941
og havde fra starten
80 medlemmer
Af Peter Mouritsen og Lis
Thavlov, Silkeborg Arkiv

I begyndelsen af 1940’erne
var der vældige planer om at
gøre Silkeborg til det helt store skimekka. Med flere forskellige og mange kilometer
løjper og en slalom- og hopbakke skulle der satses på den
indenlandske vintersportsturisme. Det gav virkelig god
mening nu, hvor den tyske
besættelse umuliggjorde rejser til Norge og andre kendte
skisportssteder.

Silkeborg Skiklub
Silkeborg Skiklub blev stiftet
28. januar 1941 ved et møde i
Håndværkerforeningen på
Torvet - og samme aften var
der allerede 80 medlemmer.
Foreningen gik straks i gang
med at skabe bedre vilkår for
byens egne skiløbere og de
efterhånden mange tilrejsen-

Henvendelser om artikler bragt
under »Det var den gang«
kan ske til Silkeborg Arkiv:
E-mail: arkiv@silkeborgbib.dk
Tlf.: 87 22 19 24

de vintersportsfolk.
Allerede året efter havde
man fået ryddet og markeret
11,3 kilometer løjpe i Vesterskoven, som ovenikøbet blev
tegnet ind på et gratis løjpekort. Løjpen startede og sluttede i området ved Silkeborg
Bad og førte skiløberen gennem det spændende og ret
kuperede terræn på vej mod
Thorsø. Der anvistes bl.a.
også mulighed for et velfortjent hvil langs løjpen på Højborg, hvor man »›ved en forfriskning udmærket vil kunne
føle sig hensat til en norsk
fjeldhytte med det pragtfulde
udsyn, der her åbner sig for
en«.
Man havde helt klart blik
for, at der her var et potentiale for at tiltrække turister i

vintersæsonen, og der var en
forventning om, at løjperne
kunne benyttes af vandrere
om sommeren. Senere fik
man også lavet en løjpe i
Nordskoven med start ved
Havnekiosken og via Dronningestolen langs højdedragene helt ud til Sindbjerg - og
tilbage igen. Og Silkeborg Turistforening bakkede op om
skiklubbens initiativer ved at
få lavet den flotte folder »Vintersport ved Silkeborg«, der
var forsynet med løjpekort og
beskrivelser af, hvor tillokkende Silkeborg og omegn
var for skiløbere med et vidtspændende og velegnet skiområde.
Skiklubbens folk måtte dog
erkende, at det var forbundet
med store udgifter at skabe
bedre vilkår for skiløberne.
Derfor ansøgte man i februar
1942 byrådet om støtte til arbejdet. Det skete bl.a. med
begrundelsen, »at sådanne
løjper med deres smukke udsigter vil bidrage til at trække
en strøm af turister til Silkeborg i en ellers turistfattig tid.
Som et lille eksempel kan
nævnes, at vor nye løjpe søndag 1. februar bl.a. havde be-

Løjpekortet med den 11,3 km lange løjpe i Vesterskoven.
søg af 90 skiløbere fra Herning«. Byrådet bevilgede
tilskuddet og bakkede også
siden op om klubbens arbejde.

Slalom og skihop
Det største indslag i arbejdet
med at gøre Silkeborg til
skiparadis var dog anlægget
af en slalombane med skihop
på Duedalbjerg beliggende
syd for Thorsø. Skiklubben
stod for projektet, der var tegnet af den lokale arkitekt
Thorkild Jensen, men Silkeborg Kommune bakkede det
op ved i 1942 at anbefale Arbejdsministeriet at godkende
det som et »offentligt arbejde«, dvs. et beskæftigelsesprojekt for arbejdsløse, som
derved undgik at blive sendt
til Tyskland for at arbejde.
Projektet skulle realiseres i
en krisetid, og det bar det meget præg af. Arbejdsministeriet godkendte byggeriet under
forudsætning af, at jordarbejdet foregik med håndkraft, og
at de maskiner, der blev
brugt, blev drevet af strøm fra
indenlandske energikilder.
Samtidig måtte det projekterede dommertårn ikke for-

Sommerudsigt fra
restaurant Højborg mod
Thorsø, ca. 1942. På
kortet over langrendsløjpen i Vesterskoven blev
det anbefalet, at man på
skituren tog sig et hvil og
købte en forfriskning på
Højborg. Udsigten var så
pragtfuld, at man kunne
føle sig hensat til en
norsk fjeldhytte ...

bruge mere end 3 rummeter
træ. Overholdt man de betingelser, ville staten dække 90%
af lønudgiften, såfremt denne
udgift holdt sig under 75% af
projektets samlede pris.
Selv om hoppet ude på
Duedalbjerg måske ikke i dag
syner af så meget, var det et
arbejdskrævende
projekt.
Alene jordarbejdet blev anslået til 500 kubikmeter, og
det samlede arbejde, der
skulle udføres, svarede til ca.
25 arbejdsuger á 40 timer.

Indviet i 1946
En del af argumentationen for
at bygge skihoppet var, at
skiklubben var blevet lovet
slalommesterskaberne, hvis
skianlægget blev klar i tide.
Det nåede man dog ikke.
Hoppet og faciliteterne stod
først færdige til brug i marts
1944, og selv om skiføret i
1945 var godt, havde man
ikke mod på at tage det i brug.
Det blev anset for et vanskeligt hop. Så i realiteten blev
anlægget først rigtigt taget i
brug to år efter, at det stod

færdigt, og blev først officielt
indviet ved et stævne 3. marts
1946.
Skientusiasterne og skiturismen havde dog en væsentlig udfordring, nemlig Danmarks lunefulde vintervejr.
De ekstremt hårde isvintre i
1940’ernes begyndelse var
ovre, så det ambitiøse skianlæg ved Virklund blev aldrig
den store succes - på trods af,
at man i 1946 afholdt et såkaldt hoprend med international deltagelse. Hoppet blev
nedlagt allerede i 1955 på
grund for store udgifter til at
vedligeholde skihop og løjper.
Kilderne til denne artikel er
hentet i Silkeborg Arkivs
righoldige samlinger af
Silkeborg Kommunes
arkivmaterialer. Hvis vi også
havde haft Silkeborg Skiklubs
arkiv, kunne vi muligvis have
gengivet denne spændende
historie med flere nuancer
- hvis nogen ligger inde
skiklubbens arkiv er vi meget
interesseret i også at bevare
det for eftertiden.

Interiør fra restaurant Højborg, ca. 1942. Restaurationen
nedbrændte i november 1971.

