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AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg Arkiv

Det er et oplagt at spørge, hvordan de første 
mange årtiers turister på Silkeborgegnen 
overhovedet fik kendskab til, at der her lå et 
næsten ufremkommeligt og næsten uudforsket 
natursceneri og ventede på dem. 

Jeg omtalte i forrige artikel Blicher, H.C. 
Andersen og nogle af  de malere, der besøgte 
Silkeborgegnen i årene før og efter 1850. De 
var spydspidser for, hvad der senere skete i 
turistmæssig henseende. Men det var næppe 
deres besøg og kunstneriske frembringelser, 
der trak besøgende til.

At der faktisk kom stadig flere, antyder 
aktieprospektet til Hjejlen fra 1859. Heri hed-
der det, at turisternes antal »i de senere år [er] 
tiltaget, uagtet de nærværende ubekvemme 
befordringsmidler«.

Men hvad satte så turiststrømmen i gang? 
Tja, måske var det i begyndelsen bare noget så 
simpelt som mund-til-øre-metoden. Der kom jo 
faktisk så mange besøgende, at de kunne give 
hele to hotelejere brød på bordet. 

Studentersangere på besøg

Det var således sikkert ikke uden betydning, 
at en gruppe prominente folk i byen inviterede 
50 studentersangere fra København på besøg 
i foråret 1859. Det betød, at silkeborgenserne 
kunne glæde sig over en række koncerter. 

Byen takkede studenterne med »en køretur 
til omegnens smukke punkter« og gav dem en 
uforglemmelig oplevelse, da de efter en koncert 
ved Nåege, der dengang var byens forlystel-
sessted, havde arrangeret en sejlads i robåde 
tilbage til Silkeborg »med blus foran og et 
musikkorps i spidsen«. 

Som afslutning på besøget drog »hele 
sangforeningen og en stor del af  Silkeborgs 
indvånere« fordelt i 32 vogne på skovtur til 
Himmelbjerget. 

Så disse unge mennesker fik virkelig »én på 
opleveren« og har sikkert haft en hel masse 
godt at fortælle om turen og Silkeborg, da de 
vendte tilbage til København. 

Illustreret Tidende

En anden forklaring kunne være, at vi netop 
i denne periode ser, at aviser og blade begyn-
der at ekspandere. De får også mere fokus på 
kulturstoffet, som tilmed får en mere underhol-
dende form. 

Et godt eksempel på denne udvikling er 
søndagsmagasinet »Illustreret Tidende«, der 
begyndte at udkomme i 1859. Helt fra starten 
indeholdt det en god blanding af  nyheds- og 

litterært stof, samt rejseskildringer fra alle 
egne af  landet. Og, som titlen antyder, var de 
alle rigt illustreret, så også de mindre læsekyn-
dige kunne være med. 

Også Silkeborg begyndte at blive omtalt i 
»massemedierne«. Omtalen gik dels på de helt 
unikke naturoplevelser, der lå og ventede, men 
også på at byen i sig selv var et lille mirakel. 
Opstået af  ingenting, næsten som i det vilde 
vesten. Alene i magasinets første 15 år blev der 
bragt 53 artikler om Silkeborg eller Silkeborg-
egnen og 15 om Himmelbjerget. 

I februar 1861 bringer Illustreret Tidende 
den første »rejseskitse« fra Silkeborg. Om 
stedets fascinerende natur hedder det - næ-
sten som en omskrivning af  Blichers ord - at 
»man har hørt så meget om byens og dens 
omegns skønhed, at man uvilkårligt udmaler 
sig billeder … men her når selv den dristigste 
forestilling, det mest poetiske billede ikke 
virkeligheden.«

Vi får også at vide, at mange rejsende 
allerede havde opdaget stedet. At de »tager 
hertil, ofte så mange … at de næppe kunne 

herberges« og at »kunstnere og studenter … 
embedsmænd og familier fra østkysten og 
fra øerne, indenlandske og fremmede turister 
strømmer hertil i sommermånederne som til et 
badested.« 

Rejseskitsen illustreres med et fantastisk 
»prospekt« - formodentlig den første masse-
producerede illustration fra Silkeborg. 

Læseren præsenteres her for et storslået, 
næsten udansk sceneri med en idyllisk, men 
tilsyneladende driftig by. Den ligger ved en 
sø og med et kæmpestort bjergmassiv med 
adskillige dragende bjergtoppe i baggrunden. 

»Skovtur til søs«

Til sidst får vi en beskrivelse af  en eventyrlig 
»skovtur til søs«, som må have sat gang i 
drømmene i enhver slumrende globetrotter.

Skribenten tages med på opdagelsesrejse 
ud i det ukendte, ad å og sø til de store skove. 
Undervejs gøres der en afstikker ind til Aunsø 
gennem Klüvers Kanal, »hvor man bliver til 
mode, som om man betræder en helligdom«, 
ligesom der gøres holdt for at bestige Karoline 
Amaliehøj. 

Sejlturen fortsætter helt ud til »Himmel-
bjergets fod, hvor vi gik i land for at bestige 
Danmarks højeste punkt«. Den foregår i en 
hånddreven hjulbåd, hvor »to mand drejede 
rask i spillet« og er kommet i stand efter invi-
tation fra »en af  byens gæstfrie familier«.

Selvbestaltet turistchef

Den nævnte familie kan kun være barber 
Peder Petersen, som allerede i 1858 havde sat 
sin første hjulbåd i søen. »Barberen« kan bedst 
beskrives som Silkeborgs første - selvbestal-
tede - turistchef. 

Han var en mand med mange jern i ilden, 
som ved at invitere en journalist på »skovtur« 
helt sikkert har øjnet reklameværdien i at blive 
omtalt i et landsdækkende magasin.

Efter sigende var barberens hjulbåde popu-
lære. Selv efter at Hjejlen var kommet i drift i 
1861, blev de ofte foretrukket, fordi de kunne 
bringe turisterne helt ind på lavvandede ste-
der. Helt tæt på det overdådige naturmirakel.

Hjul-dampbåden Hjejlen

Intet under, at turister i stadig større tal fik 
lyst til at komme til dette herlige sted, som 
fra sommeren 1861 med indvielsen af  Hjejlen 
ovenikøbet kunne tilbyde en supermoderne 
transport ud i den storladne natur.

Og naturligvis var Illustreret Tidende 
hurtigt ude med nyheden om, at nu blev 
»hjul-dampbåden Hjejlen« sat i drift og at den 
ovenikøbet blev indviet »af  H. M. Kongen (og 

Silkeborg - et paradis  
for naturelskere

 | Her ligger Hjejlen på sin vante plads i Havnen i Silkeborg - på en optagelse fra omkring 1880. 
Man forstår godt, at turistforeningen arbejdede på at gøre Havnen til et mere indbydende sted for 
turisterne. I baggrunden ses det gamle hovedgårdsanlæg med de gamle længer, der var indrettet 
med lejligheder til papirfabrikkens arbejdere, og til højre den store ladebygning ud til Østergade.

 | Her går den første båd gennem Kammerslusen i 1920. Når man ser, hvor mistrøstig den 
gamle længe i baggrunden ser ud, forstår man godt turistfolkenes ønske om en forbedring af 
»faciliteterne« på Havnen. 

Et besøg af 50 studentersanger i 1859 og omtaler af Silkeborg og naturen herved i aviser og 
tidsskrifter i årene herefter var med til at skabe interesse for området som turistmål
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grevinde Danner), når han på sin nuværende 
rejse kommer til Silkeborg«. 

Kampen om turisterne

Der var helt tydeligt skarp konkurrence om tu-
risternes gunst. I 1875 udgiver et københavnsk 
forlag turistføreren - »Haandbog for tourister 
i Silkeborgegnen og Greisdalen«. Den genop-
trykkes de følgende år og bliver tilsyneladende 
en succes - der var ikke andre på markedet. 

Barberens mangesidede forretning får heri 
en yderst positiv omtale. Hjejlen eller Hjejlesel-
skabet nævnes ikke med ét ord. Lidt mærke-
ligt. Så mon ikke den driftige barber også har 
taget sig godt af  denne forfatter under hans 
besøg. 

Overalt får turisten at vide, at barberen kan 
tilbyde alle former for transport og anden 
assistance. Mens »dampskibsforbindelserne 
på Silkeborgsøerne [desværre] ingenlunde [er] 
aldeles pålidelige. Dog er der udsigter til en 
snarlig forbedring i så henseende.«

Man spørger sig selv, hvad de gode Hjejle-
folk mon har ment om et sådant prædikat. Og 
vi ved, at barberen anskaffede sig to mindre 
dampskibe. Så det gjorde han måske netop her 
i midten af  1870’erne. 

Vejledning for besøgende

I 1886 udkom turisthåndbogen »Silkeborg og 
Himmelbjærgegnen til vejledning for besø-
gende« skrevet af  historikeren A. Fabricius. 
Heri blev der lagt vægt på at informere om 
landskabet, skovene og de mange udsigts-
punkter. Altså en mere neutral - man fristes til 
at sige seriøs - fremstilling.

Derefter fulgte en lind strøm af  turist-
tryksager, der dels var tænkt som håndbøger 
på rejsen, dels som souvenirs. De var derfor 
ofte forsynet med både kortmateriale og gode 
illustrationer.

Silkeborg Vandkuranstalt

I Illustreret Tidende dukker der de følgende 
år med jævne mellemrum artikler op om 
Silkeborg, Himmelbjerget, Gudenåen, Hjejlen 
og papirfabrikken.

Og selvfølgelig er magasinet også på plet-
ten, da »Silkeborg Vandkuranstalt« åbner i 
1883, som den første af  sin slags i Danmark. 

I artiklen forlyder det, at de »syge og trætte« 
her kan nyde et professionelt kurophold med 
de smukkest tænkelige omgivelser, og at der 
»fra den åbne veranda [er] en ualmindelig 
smuk udsigt til et granparti, og til venstre 
ligger Ørnsøens blå vande synlige mellem 
træernes stammer.« 

Ingen skal være i tvivl om, at der her er 

skabt noget helt særligt. For »læger og patien-
ter, der har set udlandets anstalter af  lignende 
størrelse, udtaler stadig deres ros over indret-
ningen i Silkeborg.«

Dermed var Silkeborg sikret en plads blandt 
landets bedst kendte og mest besøgte kurbyer. 

Måske var det ligefrem denne begivenhed, 
der blev det store gennembrud for »massetu-
rismen«. Hele Danmarks kurby blev nu omtalt 
stadig oftere i aviser og blade, og hvert år 
søgte stadig flere kurgæster hertil. Med tiden 
kom der også flere kuranstalter. Så byens gode 
navn og rygte blev virkelig spredt for alle 
vinde.

Med den stadig større tilstrømning af  turi-
ster mente en kreds af  byens borgere, at det 

efterhånden var påkrævet med en koordineret 
indsats på turistområdet. Så i 1889 stiftede de 
»Silkeborg Forskønnelseskomité«, som i 1899 
blev afløst af  »Silkeborg Turistforening«. 

Hovedformålet for begge foreninger var 
at »udvikle turistvæsenet«. Man arbejdede 
derfor helt fra starten dels på at etablere og 
vedligeholde vandrestier i skovene, dels på 
at genoprette tilgroede udsigter i samarbejde 
med skovens folk. 

Turistfolkene påtog sig også den store op-
gave at vedligeholde de bænke, som kurgæster 
og andre begejstrede turister var begyndt at få 
sat op i skovene - og som derfor også figure-
rede i de trykte turistførere.  

En anden opgave var netop at få udarbejdet 

disse turistvejledninger, fordi det ofte havde 
»været forbundet med vanskelighed for de 
mange lystrejsende … at finde sig til rette og 
lægge en plan for opholdet«, som det anføres i 
foreningens første udgivelse fra 1891. 

Den var så god, at den blev en slags skabe-
lon for mange senere tryksager. Her var brug-
bare oplysninger om overnatningsmuligheder, 
vogne, dampbåde samt hjul- og robåde. Samt 
beskrivelser af  »32 af  de mest karakteristisk 
spadsere-, køre- og sejlture til de smukkeste og 
mest fremtrædende punkter« og et godt kort 
med markerede vandreruter.

Ny havn og kammersluse

Foreningen arbejdede også på at forbedre og 
forskønne forholdene i byen, så den kunne 
præsentere sig bedst muligt for de mange 
turister. 

Det førte til, at man sammen med Hjejlesel-
skabet i 1917 foreslog, at der indrettedes en 
helt ny havn med en kammersluse og et nyde-
ligt villakvarter i stedet for de gamle, mistrø-
stige længer. Det blev til virkelighed i 1920.

Med tiden gik man også ind i arbejdet for 
at værne om egnens skønne natur ved at tage 
aktivt del i fredningssager, med Himmelbjerget 
som et helt særligt fokusområde. 

I disse regattatider kan vi passende slutte af  
med at nævne, at Ildefest-Regattaerne næppe 
var blevet til det, de er i dag, uden turistfor-
eningens medvirken.

I næste artikel om outdoor-hovedsta-
den Silkeborg skal vi se nærmere på 
outdoor-aktiviteterne - til lands og til 
vands, som for alvor begyndte at dukke 
op fra omkring 1920. 

 | Udsigt over Silkeborg, som en ukendt kunstner så byen omkring 1860. Et næsten udansk sceneri 
med en idyllisk, men tilsyneladende driftig by beliggende ved en sø og et kæmpestort bjergmassiv 
i baggrunden. Prospektet er udgangspunktet for det historiske maleri i byrådssalen på det gamle 
rådhus, som Carl Forup malede i 1923. 

 | Kort fra 1875 med angivelse af 33 udsigter og højder, som fulgte med »Haandbog for tourister«. Det ældste turistkort, som indgår i Silkeborg Arkivs 
samlinger.


