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 | Tilskuere på parkeringspladsen i forbindelse med Hoprend-konkurrencen på Duedalbjerg 17. marts 1946.

AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg Arkiv

I modsætning til den vinter vi oplever lige 
nu, hvor vi alle er ved at gå til i regnvejrs-
depression og oversvømmelse, så var vintrene 
i 1940’erne forrygende - især hvis man var til 
ski, skøjter og kælk.

Mange af  avisens læsere har sikkert allerede 
hørt om Silkeborgs fortid som Jyllands ski-
sportsby. Men den er så sjov og overraskende, 
at den sagtens kan gentages her.

Skianlæg i Thorsø Bakker
Konkurrencerne foregik på et stort anlæg i 
Thorsø Bakker ved Virklund syd for Silkeborg 
og der blev afviklet både Jyllandsmesterskaber 
og »hoprend«-konkurrencer med international 
(norsk) deltagelse.

Silkeborg Arkiv og Museum Silkeborg vil 
meget gerne i kontakt med nogle af  skiløb- 
eller skihopheltene fra den gang eller deres 
efterkommere.

Danmarks vintersports-hovedstad
Silkeborg er i dag Danmarks outdoor-hoved-
stad - hele året, men faktisk har byen siden sin 
grundlæggelse i 1846 tiltrukket folk netop på 
grund af  den storslåede natur. 

I tider med meget sne og dermed basis for 
vintersportslige glæder blev byen også meget 
naturligt Danmarks vintersports-hovedstad.

Allerede i 1926 blev byen landskendt, da 
man fik lavet landets længste kælkebane i 
Nordskoven tæt ved bymidten. Den 600 meter 
lange og seks meter brede bane blev et stort 
hit. Der kom så mange vinterglade unge og 
gamle, at der måtte indsættes ekstratog på de 

store dage. I 1936 blev der ligefrem afholdt en 
skikonkurrence på banen, som også samlede 
en stor tilskuerskare. 

Skihopanlæg
I 1941 arbejdede den nydannede skiklub på 
at få afmærket løjper ude i skovene, hvilket 
foregik i samarbejde med skovvæsenet. Men 
rigtigt stort blev det i 1944, da man byggede 
et skihopanlæg på de stejle skrænter ved Due-
dalbjerg i Thorsø Bakker. Det var et af  landets 
største  skihop og fik stor opmærksomhed i 
samtiden. Det var kun overgået af  Holtekollen 
- skihopanlægget i Geels Skov ved Holte, nord 
for København. 

Bakken havde et fald på 20 meter fra starten 
ned til selve hoppet. Det var halvanden meter 
højt, men springområdet havde også et fald på 
20 meter. 

Jyllandsmesterskaber
Hoppet blev indviet 3. marts 1946 ved afhol-
delse af  »Jyllandsmesterskaber i slalom og 
hop«. 

I Silkeborg Avis’ dækning af  konkurren-
cerne får vi at vide, at omkring »2000 tilskuere 
overværede løbene på Danmarks hidtil vanske-
ligste slalombane«. Tilskuertallet kunne dog 
kun blive et skøn, »fordi afspærringen brød 
sammen, da ekstratoget ankom« og der derfor 
kom en del gratister ind på anlægget.

Man lagde ud med slalom-konkurrencen og 
det stod hurtigt klart for deltagerne »at det var 
den mest krævende bane, der endnu er udstuk-
ket til slalom-konkurrence herhjemme«.

Resultaterne i slalom
Norske Øjvind Skjaggestad var den eneste, der 

klarede banen uden styrt. Blandt andre vindere 
var de to århusianere Jørgen Timm, der blev 
kåret som Jyllandsmester i seniorklassen, og 
Richard Christiansen. Derefter fulgte Bror 
Errboe fra Silkeborg. Af  juniorvindere kan 
nævnes Poul Eriksen og Ingmar Egede, begge 
fra Silkeborg.

Hoppere fra Silkeborg dominerede
Derefter gik man over til hopkonkurrencen - 
også her var det gæsten fra Norge, der klarede 
sig bedst, men vinderne var alle fra Silkeborg. 
Jyllandsmester i denne konkurrence blev Bror 
Errboe - »der i smuk stil gennemførte sine to 
spring med slalom-ski.« Derefter fulgte Bertel 
Kring, Hugo Madsen og Richard Svendsen.

I juniorklassen var de tre bedste skihoppere 
silkeborgenserne Kristian Hansen, Jørgen 
Albrechtsen og Arne Skovboe.

Efter stævnet var der præmieuddeling i Vir-
klund Forsamlingshus - der var både uddeling 
af  vandrepokaler i slalom og hop og plaketter 
fra D.I.F.

Hoprend-konkurrence 14 dage senere
Politiken fik tilsyneladende øje på, hvad der 
foregik i Thorsø Bakker. 14 dage senere bragte 
de nemlig en reportage fra en hoprend-konkur-
rence, hvor skihoppet officielt blev indviet. Her 
får vi at vide, at der var 6000 begejstrede til-
skuere (Silkeborg Avis får det nu kun til 4000). 
Hovedstadsavisens omtale slutter med ordene 
»Egnen omkring Duedalbjerg har i øvrigt be-
tingelser for at kunne blive centrum for dansk 
skisport«. Det blev nu aldrig til virkelighed.

Skihopbakken blev godt nok brugt flittigt af  
både lokale og udenbys skihoppere, når vejret 
tillod det. Men den blev opgivet i 1955 - nok 

fordi det var slut med de berømte snevintre. 
Og nu er det jo umuligt at forestille sig, at vi 
nogensinde får rigtige snevintre igen.

Efterlysning
Skulle nogen af  avisens læsere kunne bidrage 
med oplysninger, erindringer om disse konkur-
rencer eller ligefrem pokaler hører vi meget 
gerne fra dem.

Henvendelse kan ske til Lis Thavlov, Silke-
borg Arkiv - lis.thavlov@silkeborg.dk eller 
Karen Rysgaard - kary@museumsilkeborg.dk 

Silkeborg var Jyllands skisportsby

 | De mange tilskuere til slalomkonkurrencen 
har taget opstilling langs banen på Duedalbjerg.

 | Fra skistævnet på Duedalbjerg i Virklund  
3. marts 1946.


