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Ud i det blå og op til udsigten i det grønne
Om bynære
udsigtspunkter i gåafstand 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 enestående 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 udsigter 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 udsigtspunkter blevet navngivet og ofte forsynet med en bænk. Så kunne alle og
enhver nyde stedets storhed. Frem til
omkring 1910 var det ofte »finderen«,
der bekostede og sørgede for opsætningen af en bænk. Til gengæld fik
vedkommende så lov til at navngive
bænken. Senere var det Turistforeningen, der påtog sig opgaven med
opsætning og vedligeholdelse af disse
bænke - og i samarbejde med skovdistriktet 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 udsigtspunkter og bænke. Vi begynder
med nogle af de bynære punkter, som
kan nås til fods fra Torvet.

Dronningestolen
Dronningestolen er nok det højde-
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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 udsigt 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 Sønderskov, 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 berømte dagbog fra 1850 »Fra og om Silkeborg«, at Kongestolen er opkaldt efter
Frederik 6. eller Christian 8., som begge 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. Caroline Amalie lægger i øvrigt også navn
til det berømte udsigtspunkt Karoline
Amalies Høj i Østerskov.
Meget taler dog for, at navngivningen af de to »stole«, der på ældre
dansk betyder noget i retning af »ophøjet sæde« eller »trone«, har fundet
sted under Christian 8., Caroline Amalie 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 underskrevet 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 samlingssted ved foreningsmøder og som mål
for udflugter. I 1880’erne og 1890’eme
havde Afholdsbevægelsen store møder i Nordskoven med op til 5000 deltagere. Endelig var der 13. juni 1897 en
stor afholds- og folkefest i dalen neden
for Dronningestolen med deltagelse af
fremtrædende politikere, der støttede
afholdsbevægelsen.

Fruens bænk
Mange vil kende Fruens bænk, der ligger ovenfor for Kalgårdsvig og nærmest vender ryggen til Søndre Ringvej. 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 begrænset, 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 Drewsen (1808-1863), der var gift med papirfabrikant Michael Drewsen. Grundet
hendes kælenavn »Malle« kaldtes
bænken også for »Malles Bænk«.
Hun er også mindet med gaden Amaliegade i Silkeborgs midtby.
»Fruen« fandt dette udsigtspunkt
kort tid efter ankomsten til Silkeborg i
1844. Herfra kunne hun se helt over til
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I årene omkring 1915 afholdt Indre
Mission og KFUM store grundlovsmøder på Dronningestolen og tusindvis
af udenbys unge deltagere kom til
Silkeborg med særtog.
Om vinteren har stedet været benyttet til ski- og kælkebakke. Lidt længere
fremme ad Hårupvej byggedes således
i 1925-26 landets længste kælkebane.

Henvendelser om
artikler bragt under »Det var dengang« kan ske til Silkeborg
Arkiv, Hostrupsgade 41A, Silkeborg

SPAR 40%

email:
arkiv@silkeborgbib.dk
telf.: 87221924
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Silkeborg Arkiv har åbent mandagonsdag kl. 11-16 og torsdag
kl. 12-19

Sprød og frisk burger
Glæd dig til en frisk og velsmagende Cosy Mexican Crispy Chicken Burger
på stemningsfyldte Café Cosy - lige midt i Herning
Stil sulten i hjertet af Herning
Lige nu frister stemningsfyldte Café Cosy med deres populære Cosy Mexican Crispy
Chicken Burger - en velsmagende sag komponeret af en sprød kyllingefilet med salsa
i chili-bolle med guacamole, cremefraiche, jalapeno, tomat, salat, løg og agurk.
Så tag plads på den hyggelige café og stil sulten med en sprød og frisk burger
med smæk på smagen!
Glæd dig til:
1 stk. Cosy Mexican Crispy Chicken Burger med:
Sprød kyllingefilet i chili-bolle, salsa, guacamole, creme fraiche og jalapeno,
tomat, salat og agurk, nachos eller kartoffelbåde efter eget valg.
Værdibeviset gælder til 1 burger, og du må købe alle de værdibeviser du ønsker, så du
kan invitere venner, familie eller kollegaer på en hyggeligt måltid.

Køb tilbuddet på deal.dk i dag
Der tages forbehold for trykfejl

|| 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. Allerede 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 udflugtsmål for familiens mange gæster - bl.a.
H.C. Andersen, som nævner bænken i
en sang til Amalie Drewsens fødselsdagsfest. Men også lokale såvel som
turister er blevet tiltrukket af udsigten med den bynære beliggenhed.
Ved byjubilæet i 1996 blev udsigten
genetableret, idet der blev ryddet en
bred kile op mod det gamle udsigtspunkt, 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 fabelagtig udsigt over søen - til Lysbro,
til den højtliggende landsby Hvinningdal 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 omkring navngivningen.
Stedet berømmes i de allertidligste
turisthåndbøger, men i en turistvejviser fra 1886 anføres det, at »dette tidligere meget besøgte smukke udsigtspunkt 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?

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 figureret 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 omkring 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.

Agnes Bænk

Kroghs Bænk

Som et eksempel på et af de udsigtssteder, hvor vi ikke umiddelbart kender
baggrunden for navnet, kan nævnes
»Agnesbænk«, der ligger øverst oppe
på de høje skrænter lige først på Horsensvejen og med Almind Sø på den
anden side.
Agnes Bænk er gennem tiden beskrevet 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.

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 Frederik Ferdinand von Krogh (1780-1844),
som i perioden 1825-1834 var inspek-

|| Udsigt fra Agnesbænk (Agnes Bænk) over Vejlsø og Brassø. Ca. 1907.

tionshavende ved statsskovene. Han
førte derfor tilsyn med Silkeborgskovene i årene efter, at Silkeborg Hovedgård med tilhørende skove var overtaget af staten ved en tvangsauktion.
Nogen særlig anledning til, at
dette udsigtspunkt er navngivet efter 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 udsigten 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 udmærket kan relateres til Krogh, som allerede i 1815 fik titel af kammerherre.
Det andet er »Kynasten«, som
sandsynligvis er Michael Drewsens
påfund. Det er navnet på en landskabelig granitkegle i Schlesien - i det
nuværende Polen - med ruiner fra et
sagnomspundet slot. Dette sted er beskrevet i sange og digte, som Drewsen
kan have været bekendt med.
A.L. Drewsen beretter endvidere,
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|| Udsigt fra Fruens Bænk. Ca.
1900.

at der her var en kongeørnerede med
unger. Og 21. juli 1853 må det formodes, at H. C. Andersen besøgte stedet
på en morgentur, idet han i »Folkekalenderen 1854« i forbindelse med den
fascinerende skovensomhed, skriver,
at i Silkeborg-skovene bygger kongeørnen 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.

|| Udsigt fra Dronningestolen over kvarteret ved Frederiksberggade og Lyngbygade. I midten anes Koopmanns
slagteriets bygning og skorsten. Ca. 1900.

