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|| Restaurant Højborg, hvor alt er
gjort klart til at modtage de mange
glade gæster. FOTO: HANS PORS, 1960.

Det var

DENGANG
SILKEBORG
ARKIV
Henvendelser om
artikler bragt under »Det
var dengang«
kan ske til Silkeborg
Arkiv, Hostrupsgade 41A,
Silkeborg
email:
arkiv@silkeborgbib.dk
telf.: 87221924
Silkeborg Arkiv har åbent
man-ons kl. 11-16 og tors kl.
12-19

De forsvandt også restauranterne Højborg og Bækkelund
AF LIS THAVLOV

Arkivleder,
Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE Hen over sommeren
har vi fokuseret på nogle af de mange
traktørsteder, der lå rundt omkring i
skovene. I denne sidste artikel i serien
er turen kommet til nogle af de steder, som ikke lå direkte i forbindelse
med sø og å på sejlturen ud til Himmelbjerget

Restaurant Højborg
Lidt væk fra alfarvej i Vesterskov ved
Virklund lå et af Silkeborgegnens
kendteste og mest besøgte udflugtssteder - nærmere bestemt restaurant
Højborg (adressen ville i dag have
været Vesterlundvej 164). Fra terrassen var der her en storslået udsigt over
Thorsø, og mod øst kunne man i klart
vejr se helt til Himmelbjerget.
Højborg hørte oprindeligt til Vesterlundgård og var omkring 1900 blot
et husmandssted. Her boede Alfred
Rasmussen og hans familie. Han var
skovarbejder og samtidig havemand
ved Silkeborg Bad. Da konen døde i
1929 solgte Alfred i 1930 Højborg til
datteren og svigersønnen, Klara og
Severin Mikkelsen.

Afholdsrestauration
Der kom ofte besøg af kurgæster fra

Silkeborg Bad, som på de helsebringende spadsereture nød den pragtfulde udsigt over skoven og Thorsø.
Samtidig fik de ofte også stillet tørsten med et glas vand. Derved opstod
måske idéen om at supplere familiens
indtægter med et rigtigt kaffested.
Så 15. juni 1935 fik Klara og Severin Mikkelsen bevilling til at drive en
afholdsrestauration, som fik navnet
»Højborg«.

Yndet mål for spadsereturen
Stedet blev hurtigt også et yndet mål
for silkeborgensernes søndagsudflugter og for sommerhusbeboerne i
Vesterlund. Og stadig også for gæster
fra Silkeborg Bad.
Om der helt fra starten blev serveret indendørs, vides ikke, men i haven,
sydøst for bygningen med udsigt over
Thorsø blev der om sommeren serveret kaffe, te og sodavand med hjemmebagte boller og kage. I foråret 1942
blev der bygget en veranda til i husets
sydgavl til servering. Den åbnede 1.
maj 1942. Dermed kunne gæsterne
sidde i ly og læ og nyde den fabelagtige udsigt.

Nu med musik og dans
I begyndelsen af 1952 overlod Klara
og Severin Mikkelsen Højborg til deres
søn og svigerdatter, Charles og Grethe
Mikkelsen. Da Charles Mikkelsen var
tjeneruddannet, blev stedet fremover
drevet mere professionelt. Han søgte
straks spiritusbevilling, men fik dog

først grønt lys i 1953, hvor han også
begyndte at servere varm mad.
At der var søgning til stedet, kan
man se af, at der allerede i august 1953
blev etableret en bybusrute, der kørte
fra Torvet til Vesterlund med endestation ved Højborg - om sommeren.
I 1953 annoncerede man med, at
der var plads til 175 gæster, og at
»Vi laver god mad. Vi har ry for vor
kaffe. Smørrebrødet er uovertruffen.«
Og af annoncer fra sommeren 1954
fremgik det, at der var musik og dans
på restaurant Højborg - hver onsdag,
torsdag og søndag. Fra 1958 var der
endvidere fest hver fredag. Foruden
at være et yndet udflugtssted var
Højborg altså også blevet et meget
populært »fest-sted«.

Særpræget lokale
Vi har ikke mange omtaler af besøg på
Højborg, men i juli 1957 var redaktør
Frederik Knudsen fra Them Avis på
besøg. Han var meget betaget af udsigten, og da han havde set sig mæt på
den, gik han »indenfor i det hyggelige
og særprægede restaurationslokale,
hvor petroleumslamper med hvide
kupler står i rad og række« - man
havde altså ikke elektrisk lys.

Tilbygning af køkken m.m.
Noget tyder på, at populariteten betød,
at det i 1959 blev nødvendigt at opføre
en tilbygning mod vest. Her blev der
indrettet et moderne restaurationskøkken og et badeværelse samt beboelse

på 1. sal. Der var på dette tidspunkt
plads til 125 gæster i restaurationen.
Af byggesagen fremgår det, at
»friskvandsforsyningen sker fra en
eksisterende brønd på grunden« og
»at der indrettes vandkloset i bygningen«. Afløb herfra var henvist til at
ledes til en septic-tank og sivebrønd,
men bygningskommissionen i Them
Kommune afsluttede sin skrivelse
med at konstatere, at »skulle der blive mulighed for, at kloakafløbet kan
tilsluttes en forlængelse af Virklund
fælleskloak, skal dette ske.«

Motel og campingplads
I 1963 fremsendte Charles Mikkelsen
nye, store planer til kommuneingeniøren i Them. Der var stadig en stor
tilstrømning af gæster og turister
i sæsonen. Derfor ønskede han nu
at indrette et motel med 14 værelser
med toilet og bad i tilknytning til sin
restaurant, samt herre- og dametoiletter til brug for gæsterne på en påtænkt
campingplads.
Men her sagde kredslægen stop.
Han kunne ikke godkende projektet,
fordi den fortsatte »vandindvinding
fra egen brønd og afløb gennem trixtank« gjorde anlægget »utilladeligt på
dette sted.«
Charles Mikkelsen fik kort og godt
besked på, at hvis han skulle have tilladelse til at opføre sit motel, så måtte
han først sørge for at få både kloakken
og en vandledning fra vandværket ført
helt ud til Højborg. Det ønskede han

tilsyneladende ikke at gennemføre.
I november 1965 solgte han Højborg
til Brøchner-Mortensen & Wolsgaard
Iversen A/S, som to år senere videresolgte stedet til restauratør Bent Nielsen. Hans ejertid blev dog også kort,
idet han i juni 1970 solgte Højborg til
restauratør Poul Andreasen.

Ny danse- og serveringssal
Den nye ejer gik straks i gang med at
videreudvikle stedet. Allerede i september 1970 fremsendte han et projekt til Silkeborg Kommune (som efter
kommunesammenlægningen nu var
den behandlende myndighed), hvor
det var tanken at opføre en tilbygning
med en ny danse- og serveringssal på
645 m2. Byrådet anbefalede at tillade
byggeriet, men det gjorde Boligministeriet, som fredningsnævnet sorterede under, ikke. Så det blev der ikke
noget ud af.
Til gengæld opdagede myndighederne i løbet af sagsbehandlingen, at
der var »opført dyre- og fuglebure på
arealet uden fredningsnævnets tilladelse«, og det var jo noget værre rod.
Det førte til, at politiet 24. august
1971 henvendte sig »for at orientere
ejeren om de nye bestemmelser … til
indretning af zoologiske haver, dyreparker og lignende.« Derfor har vi i
dag en fyldig rapport om forholdene
- og fotos.

Dyrepark
Poul Andreasen anførte selv, at han al-
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|| Verandaen der blev bygget til i husets sydgavl i 1942. Dermed kunne
gæsterne sidde i ly og læ og nyde den fabelagtige udsigt.
FOTO: JOH. JENSEN, JUNI 1942.

|| Interiør fra verandaen.
FOTO: JOH. JENSEN, JUNI 1942.

|| Højborgs dyrepark med ænder
og sælbassinnet. Der var også bure
til aber af forskellig slags, grotter til
skildpadder og desuden bure til en
vaskebjørn, egern, marsvin, fasaner,
papegøjer, duer og påfugle. I alt var
der en bestand på 275 dyr.

lerede i foråret 1970 i den nordvestlige
del af arealet var begyndt at indrette
et parkområde med gange, græsplæner og folde for ponyer, æsler og geder.
Han havde også bygget huse til aber
af forskellig slags, svømmebassin til
sæler, grotter til skildpadder, bure til
en vaskebjørn, egern, marsvin, fasaner, papegøjer, duer og påfugle. Ja sågar to alligatorer. Da politiet mødte op
var parken endnu ikke færdigetableret, men det oplyses i politirapporten,
at bestanden var oppe på 275 dyr.
Dyreparken var indrettet for de
besøgende på Højborg, som mod en
mindre betaling kunne få adgang.
Endvidere oplyste Poul Andreasen,
at dyrene i parken jævnligt blev tilset
af den stedlige dyrlæge, og at han passede dem med hjælp fra en voksen søn.
Politirapporten slutter med at konstatere, at »der var rent og ryddeligt
overalt, og opholdsstederne for dyrene
var rummelige og tilstrækkelige store
til de dyr eller fugle, der var anbragt
i dem.«
Selvom alt syntes at være i skønneste orden - og ikke på grund af den
manglende godkendelse - fik dyreparken alligevel en kort levetid.

Hærget af voldsom brand
7. november 1971 blev Højborg hærget af en voldsom brand. Jysk Aktuelt
kunne berette, at »ilden blev opdaget
ved 4.30-tiden af en taxachauffør, der
fik alarmeret værten, restauratør Poul
Andreasen, men allerede da havde il-

den godt fat i de smukke bygninger
af træ.«
Brandvæsenet i Silkeborg blev
straks tilkaldt. Men selvom man nåede
hurtigt frem og fik gang i slukningsarbejdet, var der ikke meget at gøre. Arbejdet blev nemlig vanskeliggjort af,
at man måtte hente vand fra Thorsø,
da først de 2000 liter i den medbragte
vandtank var brugt. I reportagen anførtes det, at »pumperne måtte bæres
gennem uvejsomt terræn med skov og
dybe slugter og i fuldstændig mørke.
Der måtte sættes tre pumper ind for
at hæve vandet op til den højtliggende
restaurant.«
Vi får også at vide, at flammerne fra
den kraftige brand »kunne ses flere
kilometer væk, ligesom de høje brag
fra tagets eternitplader kunne høres
langt borte, når de sprang på grund
af den voldsomme varmeudvikling.«
Først ved middagstid om søndagen
kunne brandmandskabet pakke sammen efter en hård tørn.
Trods vanskelighederne, lykkedes
det at redde beboelsesfløjen, men af
restaurationsbygningen stod der kun
de sortsvedne skorstene fra to pejse
tilbage. Avisen oplyste, at ilden formentlig var opstået i nærheden af
scenen. Tilsyneladende blev brandårsagen aldrig afklaret - det er i hvert
fald ikke lykkedes at finde det nævnt
i samtidige aviser.

Branden får et efterspil
Branden fik dog et længere efterspil,

idet det i oktober 1973 fremgår af en
artikel i Silkeborg Avis, at Poul Andreasen nu var »sigtet for forsøg på assurancesvig til 240.500 kr.« Sigtelsen lød
på, at han havde krævet erstatning for
effekter, der ikke havde eksisteret. Det
kom også frem, at han tidligere havde
oplevet ni brande indenfor lidt mere
end ti år - den sidste var på Højborg.
Sagen blev optaget til dom 14. marts
1974, men avisen følger desværre ikke
den megen avisomtale op med, hvad
domsafsigelsen blev.

Forsøg på genopførelse
Allerede i februar 1972 fremgår det
af byggesagsarkivet, at der gjordes
forsøg på at opføre en ny »danse- og
serveringssal«.
Kommunalbestyrelsen mente, man
godt kunne meddele »en principiel tilladelse til genopførelse af restauranten i nogenlunde samme størrelse som
hidtil.« Men Boligministeriet mente
at »etablering af den omhandlede
danse- og serveringssal ville medføre
væsentlige gener for beboerne i sommerhusområdet af såvel støj som trafikmæssig art.«
Dermed var det endegyldigt slut
med dans og fjas på Højborg.
I 1974 købte købmand Hairing resterne af Højborg med henblik på at
indrette handel med biler på stedet.
Derefter købte et konsortium området
og udstykkede det i 14 grundstykker
og i 1977 blev disse grunde indlemmet
i Vesterlund Grundejerforening.

Vi skal også lige omtale et andet
populært udflugtssted i omegnen af
Silkeborg, nemlig skovrestauranten
Bækkelund. Vi ved imidlertid ikke så
meget om denne skovrestaurant, som
var Balle Sogns første og eneste. Men
den blev etableret i 1949 af Søren Sommer Sørensen i det bakkede terræn
vest for Kærsgårdsbroen og nord for
Ringvejen (adressen ville i dag have
været Sleipnersvej 29).

Yndet udflugtsmål
Der var gennem alle årene stor søgning til stedet, som synes at have
haft plads til selskaber på op til 100
personer. Og det var også et yndet
udflugtsmål for Silkeborgs foreninger.
I de fem gæstebøger, som er bevaret
i Silkeborg Arkivs samlinger, berømmes Bækkelund af mange gæster for
den gode kaffe og det hjemmebagte
bagværk, men der blev f.eks. også serveret »Al den ørred de kan spise, med
kartofler og smør eller legeret sauce«.
Ligesom Ny og Gl. Hattenæs var
Bækkelund også et yndet sted at tage
hen pinsemorgen, hvor der blev serveret kaffe, men også udskænket øl.
Vi ved ikke helt præcist, hvornår
restauranten lukkede. Det skete dog
sandsynligvis i midten af 1960’erne,
idet den optræder i den lokale telefonbog under »Restauranter« for sidste
gang i 1964.
Området, hvor Bækkelund lå, blev
også benyttet som skydebaner af
mange forskellige foreninger. Under

|| Restaurant Bækkelunds
fem bevarede gæstebøger
beretter historien om et
sted med mange glade
gæster - en god kop kaffe, et
godt måltid og et hyggeligt
frikvarter. På Silkeborg Arkiv
har vi desværre ingen fotos
af Bækkelund i »funktion«.
Så er der nogen, der ligger
inde med fotos af et besøg på
den herlige restaurant, må de
meget gerne kontakte arkivet.

besættelsen brugte tyskerne området
omkring ejendommen til skydeøvelser.
Søren Sommer anlagde i 1950’erne en
ny skydebane, hvor der blev afholdt
skydekonkurrencer med efterfølgende
traktement på Bækkelund. Desuden
blev der kørt motocross i det kuperede
skovterræn.

Send erindringer og fotos
Ligesom med de tidligere omtalte
restauranter gælder det også for Højborg og Bækkelund, at vi mangler
erindringer om besøg på dem - ved
familie- eller foreningssammenkomster, efter en tur i skoven eller til bal
med musik og dans en fredag aften.
Har du erindringer eller fotografier, så
send dem gerne til Silkeborg Arkiv kun derved bevares de for eftertiden.

