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Tidligere var der mange små hygge-
lige traktørsteder og restaurationer 
rundt omkring i skovene. Her kunne 
gæsterne nyde en kop kaffe og få et til-
trængt hvil. Og så var disse fredfyldte 
åndehuller ofte placeret, så de kunne 
byde på en imponerende udsigt over 
sø og skov. De lå som regel lidt fra al-
farvej, men trods alt i forbindelse de 
stisystemer, som bl.a. Silkeborg Tu-
ristforening fra sin start i 1899 stod 
i spidsen for at få etableret. Flere af  
dem kunne også nås ad vandvejen, 
idet Hjejleselskabet sørgede for at 
etablere anløbsbroer, som muliggjorde 
adgangen for publikum. 

Med bilismens fremkomst gik man-
ge af  disse steder en hård tid i møde. 
Nu ville folk ikke længere vandre 
gennem skoven for at nå frem, men 
foretrak at køre i den nyanskaffede bil. 
Da mange af  de mest afsidesliggende 
traktørsteder i skovene ikke kunne nås 
uden, at gæsterne måtte gå et stykke 
vej fra den parkerede bil, mistede flere 
af  dem deres kundeunderlag og luk-
kede for aldrig at genopstå. Vi skal i 
det følgende se nærmere på nogle af  
disse små restaurationer, der tidligere 
lå ved Julsø og Borre Sø, men som buk-
kede under for udviklingen.

Nutidens skovbrugere 
I dag ser vi, at vandrere og andre 
skovnydere er på fremmarch. Under-
søgelser viser, at hver dansker i gen-
nemsnit besøger skovene elleve gange 
årligt, og at 90 procent af  befolknin-
gen besøger skoven mindst en gang 
årligt. Der er i dag mange tilbud til 
skovturen. Udover de mange afmær-
kede vandrestier og cykelruter er der 
også nye spændende måder at opleve 
skoven på. 

Her kan nævnes »geocaching«, hvor 
man vha. en GPS-modtager finder  
»cacher« eller skatte, som andre har 
skjult i skoven (eller andre steder). 

Der er også et tiltag som bestigbjer-
ge.dk, der sætter fokus på, at selvom 
vi ikke har »bjerge« i Danmark, så har 
vi faktisk rigtig mange højdepunkter 

med fantastiske udsigter. Her er også 
indbygget et vist konkurrenceelement, 
idet man kan tilmelde sig på hjemme-
siden og via talkoder på parkerings-
pladsen ved »bjerget« og på toppen 
kan registrere, at man har »besteget« 
det. I alt kan det blive til 1482 meter.

Mange af  nutidens skovbrugere, 
som også har taget cafélivet til sig, 
ville sikkert sætte pris på, at de gamle 
kaffesteder genopstod. Men det er ikke 
i tidens ånd at give plads til sådanne 
steder - i skovens dybe stille ro.

Svejbæk Færgegård
Det ældste traktørsted og en af  de 
mest besøgte sommerrestauranter 
ved søerne må nok siges at have væ-
ret »Svejbæk Færgegaard«. Allerede 
i 1864 fik Jens Johansen fra Svejbæk-
gård bevilling til at drive et traktør-
sted i Svejbæk Snævringen. Det var 
egentlig beregnet for de mange pram-
folk, der fragtede træ fra skovene til 
Silkeborg på det tidspunkt. Men blev 
dog hurtigt et af  de kendte steder, som 
turisterne valfartede til - godt hjulpet 
på vej af  Hjejleselskabet, som byggede 
en anløbsbro i Svejbæk Snævringen. 

Efter 1900 skiftede færgegården 
ejere flere gange, men i 1915 overtog 
Peter Salomonsen stedet. Hans fami-
lienavn var i en menneskealder knyttet 
til stedet, der blev kendt landet over 
for sine »Svejbæk-ål«, senere sammen 
med Onkel Peters Hus (nu Ålekroen) 
på modsatte bred.

I 1934 blev stedet udvidet med 
hotelfaciliteter, så man kunne have 
tretten overnattende gæster. Fem år 
senere brændte hovedparten af  byg-
ningerne ned til grunden, men allerede 
i 1940 stod et nybygget hotel klar til 
indvielse (det er de bygninger vi ser i 
dag). I 1963 blev hotellet udvidet igen 
og blev indrettet som helårshotel med 
plads til 32 gæster. 

1. april 1975 overtog Hvidovre 
Kommune stedet og omdannede det 
til kursus- og feriecenter. Det var dog 
ikke slut med at traktere turister på 
denne side af  snævringen. Man var 
så småt begyndt at tilpasse sig de nye 
tider med andre former for turisme, 
idet Skyttehusets Camping allerede i 
1971 var åbnet på nabogrunden. 

Anløbsstedets navn ændredes først 
officielt til »Skyttehuset« i starten af  
1990´erne.

Færgefart 
I mange år havde Svejbæk Færge-
gaard, som navnet sagde, forpligtelse 
til at opretholde »færgefart« i form af  
en robåd, der sørgede for transport 

af  post, fragt og passagerer mellem 
de spredte beboelser på vestsiden af  
snævringen og »stationsbyen« Svej-
bæk på østsiden. Færgen var sikkert 
ikke nogen guldgrube for færgegården 
og blev ifølge Silkeborg Avis fra 21. 
marts 1957 indstillet i efteråret 1956. 
Farten synes dog alligevel at være gen-
optaget året efter af  ejeren af  færge-
gården, der kunne oplyse til avisen, at 
der i løbet af  sommeren skulle optages 
»en forhandling mellem Linå og Them 
kommuner med henblik på en ordning, 
så færgefarten kan opretholdes hele 
året, indtil der er skabt klarhed over 
planerne om en bro.« Der kom dog al-
drig en bro - og færgefarten fortsatte 
næppe de efterfølgende sæsoner. 

Langt senere - i maj 2013 - indsattes 
Danmarks første soldrevne færge mel-
lem Skyttehuset og Ålekroen.

Restauration på Knøsen 
I sommeren 1900 blev der i forbindelse 
med, at Silkeborg Turistforening stod 
for etableringen af  en vandresti fra 
Svejbæk Snævring til Himmelbjerget 
indrettet en sommerrestauration på 
det 129 meter høje udsigtspunkt »Knø-
sen« eller »Store Knøs«. Her opførtes 
meget passende en rødmalet pavillon 
i schweizerstil og et lille lysthus med 
spidstag og flagstang. 

Sidstnævnte var opført efter tegning 
af  arkitekt Anton Rosen. Noget tyder 
på, at dette i virkeligheden var til-
tænkt Karoline Amalies Høj, hvor der 
var ønske om at tilbyde de besøgende 
mulighed for at søge læ for vinden 
og i tilknytning hertil at indrette »et 

mindre tarveligt hus - en pavillon på 
holdepladsen, hvorfra en pålidelig og 
ordentlig mand kan sælge sodavand« 
- uden at det dog blev til noget her. 

Sommerrestauranten på Knøsen 
blev indviet ved en større festlighed 
med deltagelse af  34 jyske avisre-
daktører, der var samlet til møde 
i Silkeborg. De var på sejltur med 
Hjejlen, som snedigt nok lagde til ved 
den ny anløbsbro i Julsø. Borgmester 
og formand for turistforeningen P. 
C. Stemann Rosenørn hejste flaget 
og erklærede stedet for åbent for of-
fentligheden. Efterfølgende kom der 
fyldige reportager fra begivenheden i 
en lang række jyske dagblade, hvilket 
var en god reklame for Silkeborg og 
Silkeborg-egnen. Hurtigt begyndte 
turisterne at valfarte til stedet for at 
nyde den sublime udsigt og få lidt at 
drikke og spise på traktørstedet, som 
også solgte håndskårne souvenirs. 

Den lille afholdsrestaurant blev dre-
vet af  gårdejeren på Melgård og hans 
familie gennem flere generationer, og 
har sikkert været et kærkomment 
økonomisk tilskud. Serveringspigen 
»Lille Karen« optræder på flere post-
kort fra begyndelsen af  1900-tallet. 
Karen Johansen (1864-1930), der var 
født på Melgård, fyldte ikke meget i 
pavillonen. Hun var holdt op med at 
vokse som 8-årig, og mange kom på 
Knøsen blot for at se hende.

Gennem årene blev der bygget lidt 
til og en større nybygning opførtes i 
1948 efter en brand. Traktørstedet luk-
kede i 1966 - og som trofast besøgende 
på Knøsen må jeg begræde, at det ikke 

længere er muligt at få kaffe og kage 
med den storslåede udsigt som bag-
tæppe. En god ting er der dog stadig 
ved stedet - der er offentlig adgang og 
selvom udsigten efterhånden begræn-
ses af  bevoksningen på skråningen 
nedenfor, er den stadig værd at gå 
efter.

Hjejleselskabets anløbsbro ved Knø-
sen blev ikke benyttet særlig meget 
og blev derfor efter kort tid nedtaget 
igen.       
  

Restaurant Savværket 
Også omkring 1900 blev en anden af-
holdsrestaurant etableret - det var ved 
Slåensø, der hvor der samtidig var sav-
værk og træskofabrik - deraf  navnet 
»Savværket«.

Vi ved ikke så meget om den vist-
nok ret velbesøgte restauration, hvor 
der med tiden blev opført en dansesal. 
Vi har ikke så mange fotos derfra og 
specielt ingen interiøroptagelser. 

Vi kan dog slå fast, at den ned-
brændte 4.-5. august 1951 efter et lyn-
nedslag, og at bygningerne blev så 
skadede, at de måtte nedrives. 

Det hedder sig, at restaurationen 
ikke blev genopbygget, fordi skovri-
der Schoubye ikke ville give tilladelse 
til bilkørsel gennem skoven helt ned til 
Slåensø for at lette adgangen. Derefter 
måtte de mange vandrere og naturel-
skere ved Slåensø selv medbringe mad 
og drikke.

Hjejleselskabets anløbsbro ved Bor-
re Sø, der i vore dage har navn efter 
søen, havde helt frem til slutningen 

De forsvandt

 | Restaurant Savværket ved Slåensø, som nedbrændte i august 1951 og aldrig blev genopført. (Ca. 1910).
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 | Restaurant Savværket ved Slåensø, som nedbrændte i august 1951 og aldrig blev genopført. (Ca. 1910).

 | Svejbæk Færgegaard set fra den 
modsatte side af Snævringen.  
(Ca. 1970).

af  1950’erne officielt navnet »Sav-
værket«.

Juulsborg på Møgelø
Der er også gjort forsøg på at drive 
sommerrestauration på Møgelø i Julsø. 
I perioden 1899-1905 finder vi således 
etablissement »Møgelø« eller »Juuls-
borg«, som blev etableret af  gartner 
Birkefeldt og overretssagfører Beyer 
fra Aarhus. De fik også anlagt en lille 
havn til de gæster, som kom sejlende 
i egen båd. For at lokke gæster til øen 
blev der blev rejst en høj flagstang, 
hvis flag var synligt fra Julsø og Him-
melbjerget.

En næsten utrolig tanke at nogen 
så tidligt har turdet basere deres for-
retning på, at gæsterne kom sejlende 
til i egen båd eller med hjejlebådene. 
Men det er ganske vist. Der blev op-
ført et stort træhus med veranda, så 
gæsterne kunne sidde i ly og læ og 
nyde den fine udsigt til Dynæs og høj-
dedragene ned til søen. Indenfor var 
der en stor sal til servering og dans 
og et par mindre værelser. 

Mod syd blev der opført et lille 
stenhus, som rummede et par værel-
ser til udlejning - det var bygget ind i 
skrænten og havde to etager mod søen. 
Desuden opførtes en hel række små 
primitive lysthuse af  granrafter med 
faste borde og bænke og så plantede 
man ca. 30.000 træer og etablerede 
gange og blomsterbede rundt omkring 
på øen. 

Som andre steder anlagde Hjejlesel-
skabet en anløbsbro ved det østlige 
hjørne af  øen. Herfra kunne gæsterne 

spadsere til Juulsborg. Eller følge en 
allé op til højdedraget, hvorfra der var 
en fin udsigt til alle sider.

Trods alle gode intentioner kom der 
dog ikke tilstrækkeligt med gæster til, 
at forretningen kunne løbe rundt. Al-
lerede omkring 1902 kom en ny ejer 
til, men han måtte også give op, så fra 
1905 lå stedet ubenyttet hen. 

I 1912 fik KFUM og FDF i Silke-
borg lov til at afholde sommerlejre 
på Møgelø og i 1915 købte Silkeborg 
FDF restaurationsbygningen og de 
omkringliggende jorder. I 1923 køb-
tes også hovedparcellen af  Møgelø. 
Samtidig opførtes de nuværende 
bygninger. Danmarks nok smukkest 
beliggende lejr fik navnet Juulsborg 
og er stadig rammen om mange børns 
og unges sommeroplevelser.

Sommerserie
Denne lille sommerserie fortsætter 
med at berette om steder som Gl. 
og Ny Hattenæs, restaurationerne 
Højborg og Bækkelund samt Gjessø 
Savværk.

 | Restaurant Juulsborg eller etablissement »Møgelø« med restaurations-
bygningen og den nyanlagte lille havn beregnet på de gæster, der selv kom 
sejlende til øen i Julsø.

 | Den første pavillon på 
Knøsen, som formodentlig 
var tegnet for Silkeborg 
Turistforening af Anton 
Rosen. Traktørstedet 
lukkede i 1966. (Ca. 1910).


