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Om bynære 
udsigtspunkter i gå-
afstand fra Torvet

AF LIS THAVLOV
Arkivleder,  
Silkeborg Arkiv

LOKALHISTORIE I Danmark har vi ikke 
høje bjerge, til gengæld er vi velsignet 
med mange fantastiske udsigter. Jeg 
er selv storforbruger af  dem - disse 
udsigter fra højdedrag eller bakker, 
hvor man efter anstrengelserne med at 
komme derop belønnes med et enestå-
ende vue ud over et dansk landskab, 
der kan variere utroligt meget fra egn 
til egn. Og i Silkeborg og omegn er vi 
jo om nogen steder begunstiget med 
mange flotte udsigtspunkter. 

Skovdriften i Silkeborgskovene har 
gennem tiden betydet, at mange udsig-
ter har flyttet sig eller er groet til og 
dermed er helt forsvundet. I arkivets 
samlinger har vi mange postkort eller 
fotos fra omkring 1900, der viser os, 
hvordan udsigten fra nogle af  disse 
steder i omegnen var på det givne 
tidspunkt. Det er sjovt at tage nogle 
af  disse optagelser med på en tur i 

højden (i kopi forstås) for at se, om 
udsigten stadig findes, og hvordan 
der i øvrigt ser ud på stedet her godt 
100 år senere. Den idé til en anderledes 
skovvandring er hermed givet videre. 

Gennem tiden er mange udsigts-
punkter blevet navngivet og ofte for-
synet med en bænk. Så kunne alle og 
enhver nyde stedets storhed. Frem til 
omkring 1910 var det ofte »finderen«, 
der bekostede og sørgede for opsæt-
ningen af  en bænk. Til gengæld fik 
vedkommende så lov til at navngive 
bænken. Senere var det Turistfor-
eningen, der påtog sig opgaven med 
opsætning og vedligeholdelse af  disse 
bænke - og i samarbejde med skovdi-
striktet arbejdede på at holde de mest 
navnkundige udsigter åbne.

Nogle af  disse steder er senere gået 
i glemmebogen. Andre kendes stadig, 
fordi de blev afsat på kort og stadig 
optræder der. Eller fordi skovvæsenet 
ligefrem har besluttet, at udsigten lige 
netop dér var så spektakulær, at den 
skulle friholdes for bevoksning.

I denne og en efterfølgende artikel 
ser vi nærmere på nogle af  disse ud-
sigtspunkter og bænke. Vi begynder 
med nogle af  de bynære punkter, som 
kan nås til fods fra Torvet.

Dronningestolen
Dronningestolen er nok det højde-

punkt, der ligger tættest på bymidten 
- lige på den anden side af  Remstrup Å 
i Nordskovens nordvestligste hjørne. 
Dér, hvor skovvejene Skovriderens 
Vej, Hårupvej og Lærkealléen mødes.

På ældre fotos kan vi se, at der fra 
Dronningestolen var en storslået ud-
sigt over det meste af  Silkeborg og 
flere af  de omkringliggende søer. I 
dag er bevoksningen kun  friholdt i 
en smal kile, der giver et begrænset 
udsyn over Sydbyens hustage - bedst 
før der kommer blade på træerne.

Dronningestolen nævnes, sammen 
med det tilsvarende udsigtspunkt 
»Kongestolen« ved Slåensø i Sønder-
skov, første gang i 1846 på et kort over 
Nørrejylland. Siden er det blevet én af  
de kendteste lokaliteter i Nordskoven. 
Det er en almindelig antagelse, at de 
to udsigtspunkter refererer til samme 
kongepar og er navngivet på samme 
tidspunkt. 

Michael Drewsens farbror, Adolph 
Ludvig Drewsen, beretter i sin berøm-
te dagbog fra 1850 »Fra og om Silke-
borg«, at Kongestolen er opkaldt efter 
Frederik 6. eller Christian 8., som beg-
ge faktisk besøgte Silkeborg-området. 

Står dette til troende, betyder det, 
at Dronningestolen er opkaldt efter 
dronning Marie Sophie Frederikke 
(1767-1852), som blev gift med den 
senere Frederik 6. i 1790. Eller Caroline 

Amalie (1796-1881), som i 1815 blev 
gift med den senere Christian 8. Caro-
line Amalie lægger i øvrigt også navn 
til det berømte udsigtspunkt Karoline 
Amalies Høj i Østerskov.

Meget taler dog for, at navngiv-
ningen af  de to »stole«, der på ældre 
dansk betyder noget i retning af  »op-
højet sæde« eller »trone«, har fundet 
sted under Christian 8., Caroline Ama-
lie og kronprinsen, den senere Frederik 
7.s ophold på Silkeborg Hovedgård i 
august 1840. Christian 8. beskrives 
som en stor naturelsker og desuden 
havde han kort forinden underskre-
vet de endelige dokumenter, der gjorde 
Silkeborg-skovene til domæneskove. 
Han har da ganske givet besigtiget 
domænet med sine forstfolk under 
dette besøg - og måske gjort ophold 
ved Slåensø.

Samlings- og kælkested
Dronningestolen har i øvrigt ved flere 
lejligheder været brugt som samlings-
sted ved foreningsmøder og som mål 
for udflugter. I 1880’erne og 1890’eme 
havde Afholdsbevægelsen store mø-
der i Nordskoven med op til 5000 del-
tagere. Endelig var der 13. juni 1897 en 
stor afholds- og folkefest i dalen neden 
for Dronningestolen med deltagelse af  
fremtrædende politikere, der støttede 
afholdsbevægelsen. 

I årene omkring 1915 afholdt Indre 
Mission og KFUM store grundlovsmø-
der på Dronningestolen og tusindvis 
af  udenbys unge deltagere kom til 
Silkeborg med særtog. 

Om vinteren har stedet været benyt-
tet til ski- og kælkebakke. Lidt længere 
fremme ad Hårupvej byggedes således 
i 1925-26 landets længste kælkebane.

Fruens bænk
Mange vil kende Fruens bænk, der lig-
ger ovenfor for Kalgårdsvig og nær-
mest vender ryggen til Søndre Ring-
vej. Man kommer derop via en sti fra 
Kalgårdsvej. Omtrent 150 meter oppe, 
lidt før bakkens top, står bænken med 
navnet indgraveret i ryglænet. Fra 
bænken er der en smuk, omend be-
grænset, udsigt ud over Kalgårdsvig 
med Silkeborg i baggrunden. Af  ældre 
fotografier kan man se, at der tidligere 
var udsigt næsten 360 grader rundt. 

Bænkens navn hentyder til »Fru 
Drewsen« eller Johanne Amalie Drew-
sen (1808-1863), der var gift med papir-
fabrikant Michael Drewsen. Grundet 
hendes kælenavn »Malle« kaldtes 
bænken også for »Malles Bænk«. 
Hun er også mindet med gaden Ama-
liegade i Silkeborgs midtby. 

»Fruen« fandt dette udsigtspunkt 
kort tid efter ankomsten til Silkeborg i 
1844. Herfra kunne hun se helt over til 

Ud i det blå og op til udsigten i det grønne

 | Der findes ingen fotos, hvor vi med sikkerhed kan sige, at det er udsigten fra Drewsens Høj. Men 
her ses udsigten fra skoven ved Silkeborg Bad. I forgrunden ses Gjessøvej med bl.a. Ørnsø Teglværk. 
Helt i baggrunden skimtes Silkeborg Kirke. Ca. 1900.
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fabrikken og den opvoksende by. Alle-
rede i 1845 opsatte skovrider Nyholm 
en bænk her. Det er ikke muligt ud fra 
ældre kort at afgøre, om placeringen 
er den samme som i dag.

Stedet blev også et yndet udflugts-
mål for familiens mange gæster - bl.a. 
H.C. Andersen, som nævner bænken i 
en sang til Amalie Drewsens fødsels-
dagsfest. Men også lokale såvel som 
turister er blevet tiltrukket af  udsig-
ten med den bynære beliggenhed. 

Ved byjubilæet i 1996 blev udsigten 
genetableret, idet der blev ryddet en 
bred kile op mod det gamle udsigts-
punkt, ligesom der blev lavet trapper 
og opsat en ny bænk. Det er denne kile, 
der fortsat er friholdt for bevoksning. 
Siden 2014 har området i øvrigt været 
en del af  skovkirkegården.

Drewsens Høj
Michael Drewsen holdt til gengæld 
meget af  området ved Ørnsø - der 
hvor Silkeborg Vandkuranstalt blev 
etableret i 1883. Herfra var der en fa-
belagtig udsigt over søen - til Lysbro, 
til den højtliggende landsby Hvinning-
dal og ind mod Silkeborg. Vi ved også, 
at papirfabrikanten ofte førte sine 
gæster hertil, og at han med tiden fik 
opstillet borde og bænke til glæde for 
folk på tur i skoven. 

Det er derfor meget forståeligt, at 

områdets højeste punkt bærer navnet 
»Drewsens Høj«. Men vi kender ikke 
til de nærmere omstændigheder om-
kring navngivningen. 

Stedet berømmes i de allertidligste 
turisthåndbøger, men i en turistvejvi-
ser fra 1886 anføres det, at »dette tid-
ligere meget besøgte smukke udsigts-
punkt er nu ganske tilgroet.« Skoven 
havde altså taget over, og måske var 
man fra badets side ikke interesseret 
i al for meget uvedkommende trafik 
på området. 

Højdepunktet optegnes stadig på 
geodætiske kort, men også i dag er det 
helt tilgroet med træer og krat. Måske 
var det en idé at forsøge at genetablere 
det som udsigtspunkt?

Agnes Bænk 
Som et eksempel på et af  de udsigts-
steder, hvor vi ikke umiddelbart kender 
baggrunden for navnet, kan nævnes 
»Agnesbænk«, der ligger øverst oppe 
på de høje skrænter lige først på Hor-
sensvejen og med Almind Sø på den 
anden side.

Agnes Bænk er gennem tiden beskre-
vet som det smukkeste udsigtspunkt i 
umiddelbar nærhed af  Silkeborg by. 
Og heroppe fra har der tilsyneladende 
helt frem til 1960’erne været en fin 
udsigt over søerne - til Sindbjerg og 
Stoubjerg og også til Himmelbjerget. 

I dag er der absolut intet at glæde 
sig over. Granerne står fuldkommen 
tæt omkring en sammensunken bænk 
- sidst jeg var der.

Lige siden 1900 har stednavnet fi-
gureret på geodætiske kort - og gør 
det stadig. Men bænken er omtalt 
allerede i 1891 i Silkeborg Turist- og 
Forskønnelseskomités første vejviser. 
Siden beskrives den i næsten samtlige 
vejledninger for turister frem til om-
kring 1960. 

Det står ikke helt klart, hvem dette 
udsigtspunkt er opkaldt efter. Det 
kan være efter en gæst på Silkeborg 
Bad, som har bekostet opsætningen 
af  bænken, sådan som det er kendt 
andre steder. Men vi ved det ikke.

Kroghs Bænk
Anderledes forholder det sig med 
Kroghs Bænk på den anden side af  
Almind Sø - et udsigtspunkt med et 
formidabelt vue over søen og Sydbyen.

Dette sted og denne bænk er opkaldt 
efter kammerherre, overførster Frede-
rik Ferdinand von Krogh (1780-1844), 
som i perioden 1825-1834 var inspek-

tionshavende ved statsskovene. Han 
førte derfor tilsyn med Silkeborgsko-
vene i årene efter, at Silkeborg Hoved-
gård med tilhørende skove var overta-
get af  staten ved en tvangsauktion. 

Nogen særlig anledning til, at 
dette udsigtspunkt er navngivet ef-
ter Krogh, kender vi ikke. Navnet 
Kroghs Bænk ses på kort allerede i 
1860. I »Medicinske Topographie af  
Silkeborg og dens omegn« fra 1863 af  
læge Christian Fibiger omtales udsig-
ten dog som »Kroghs Minde«. 

Stedet har også haft helt andre 
navne, hvilket A.L. Drewsen nævner 
i sin dagbog. Det ene er det poetiske 
»Kammerherrens yndest«, der dog ud-
mærket kan relateres til Krogh, som al-
lerede i 1815 fik titel af  kammerherre. 

Det andet er »Kynasten«, som 
sandsynligvis er Michael Drewsens 
påfund. Det er navnet på en landska-
belig granitkegle i Schlesien - i det 
nuværende Polen - med ruiner fra et 
sagnomspundet slot. Dette sted er be-
skrevet i sange og digte, som Drewsen 
kan have været bekendt med.

A.L. Drewsen beretter endvidere, 

at der her var en kongeørnerede med 
unger. Og 21. juli 1853 må det formo-
des, at H. C. Andersen besøgte stedet 
på en morgentur, idet han i »Folkeka-
lenderen 1854« i forbindelse med den 
fascinerende skovensomhed, skriver, 
at i Silkeborg-skovene bygger konge-
ørnen endnu rede.

Kroghsvej i Sydbyen er i øvrigt også 
opkaldt efter Frederik Ferdinand von 
Krogh.

Det er desværre ikke lykkedes at 
finde et ældre fotografi af  udsigten 
fra Kroghs Bænk, men netop denne 
udsigt har ikke ændret sig ret meget 
- bortset fra bebyggelsen i det fjerne 
med Mariehøj Kirke som et markant 
fikspunkt. Det kan jo være den første 
tur ud i det blå og OP i det grønne.
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 | Udsigt fra Fruens Bænk. Ca. 
1900.

 | Udsigt fra Agnesbænk (Agnes Bænk) over Vejlsø og Brassø. Ca. 1907.
 | Udsigt fra Dronningestolen over kvarteret ved Frederiksberggade og Lyngbygade. I midten anes Koopmanns 

slagteriets bygning og skorsten. Ca. 1900.


