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Hvilket foto hører til hvilken post?
Anfør bogstavet i det tilhørende felt.
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Århusbakken
Orienteringsløb og byhistorie
Find vej i Silkeborg By er et orienteringsløb i byen. Ved hver post
fortæller vi en lille bid af Silkeborgs historie. Brug kortet på den
anden side til at finde vej til posterne.
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Hjejlekiosken

Fra 1911. Den fine lille kiosk er opført som ventesal til Hjejlebådene, men der var allerede fra begyndelsen også plads til en
kiosk med postkort og den slags.

Andefugl og barn

Granitstatuen et par meter opstrøms er en folkegave fra
Silkeborgenserne i anledning af byens 100-årsjubilæum i 1946.
Værket er lavet af Henning Seidelin og afsløret i 1949.

Restaurant Skovbakken

Restauranten er opført som pensionat og spisested til koldtvands-kurbadet Kneippkuren som lå her ved siden af. De kolde
bade er væk, men restauranten er her endnu.

Iskælderdalen

Normalt tænkes der på dalen mod syd når man taler om Iskælderdalen, men faktisk var det dalen mod nord, hvor iskælderen
lå. Navnet er fra Christian VIIIs Arvefæsteskøde.

Kolonihaverne Frydensbjerg
I april 1919 åbnede “Kolonihaveforeningen af 1919” på fattiggårdens jord. Men allerede i 1922 ændrede man navnet til det
mere maleriske “Frydensbjerg” efter navnet på området.

Vandtanken på Drosselvej

Med sine 3000 tønder, svarende til næsten 400 kubikmeter
vand, var vandtanken på fra 1905 med til at give borgerne i
Silkeborg rindende vand i hanerne. Husk at nyde udsigten!

Social og sundhedsskolen

Før lå fattiggården her. Men i 1960’erne bestemte man, at der
skulle være sygeplejeskole. Lige ved siden af sygehuset.

Andelsboligerne

I 1940’erne og 1950’erne blev der bygget mange andelslejligheder på Århusbakken. Det var gode lejligheder. Nogen
kaldte dem millionærblokke og syntes vist det var frås.

Ved den gamle jernbane

Cykelstien nordpå mod Gjern og Laurbjerg er en gammel jernbane. Den hed Langåbanen og her kørte tog fra 1908 til 1971.
Efter nedlæggelsen lavede man en cykelsti i stedet.

10 Sportscenteret

På Århusbakken har der tidligere været en hel del store virkesomheder. Her hvor idrætscenteret nu er tørrede tømmerfirmaet Reimar Nielsen tidligere sit træ.

11 Hejrevej/sportspladsen

En anden af Århusbakkens store virksomheder lå her. Nemlig
teglværket. Da det forsvandt byggede man andelsboliger med
haver. Også husene på Sneppevej er andelsboliger.

12 Langsøskolen

Skolen er ny - fra 2004. I gamle dage gravede man ler her til
teglværket som en gang lavede mursten her. Bagefter brugte
man lergraven som losseplads. Men det er længe siden.

Foto-orientering og bogstavleg
Under kortet er der billeder med en detalje fra hver post.
Hvert billede er tildelt en bogstavkode. Når du har fundet
frem til posten, skal du finde ud af hvilket billede, der passer
til posten. Skriv bogstavet fra billedet i felterne ved kortet.
Når du har været hele ruten igennem, kan du ud af bogstaverne danne navnet på tre kendte både i Silkeborg Havn.
På www.findveji.dk kan du logge dine fundne poster og
komme i Find vejs “Hall of Fame”.

Quiz med mobilen
Har du din smartphone med, kan du prøve en
mobilquiz, som kan hentes via QR koden her, eller
via www.findveji.dk
Ved hver post på quizruten får du
et spørgsmål, når du har indtastet
postens kode.
Opgiver du at finde posten, kan du
alligevel få spørgsmålet og fortsætte
quizzen ved at bruge koden PAS.
Ellesumpen
13 Træbroen giver adgang til et kig ind i ”ellesumpen”. Her findes
et varieret udvalg af sø- og sumpplanter. For eksempel rød-el,
tagrør og lægeurten kalmus.

14 Bag Smedebakken

Smedebakken var oprindeligt et sted hvor arbejdere på Papirfabrikken boede, mens området ned til søen blev brugt til
arbejdernes haver og et gartneri knyttet til fabrikken.

Ruinområdet
15 Området her var det første Silkeborg. Man ved ikke med
sikkerhed hvordan det så ud. Men da man udgravede ruinen
fandt man ud af at Silkeborg kan dateres tilbage til 1385.

Silkeborg Slot
16 Silkeborg blev formentlig bygget som en borg. Mange år før
nogen overvejede at lave papir her. Borgen har både været
brugt af kirken og kongen. Den første Silke-borg blev revet ned
i 1726.

Seddelfabrikken
17 Denne statelige bygning fra 1910, har været Silkeborgs pengefabrik eller rettere man lavede papir til pengesedler. Produktionen foregik ved håndkraft og under skarp sikkerhed.

Faunapassagen
18 I 1844 lagde Drewsen sin papirfabrik her, og samtidig kimen
til Silkeborg by på grund af vandkraften. Da fabrikken ophørte
lavede man dette “stryg” så fiskene igen kan komme forbi.

Kammerslusen
19 Slusen har været her siden 1920. Inden da var det ikke muligt
at sejle forbi opdæmningen - i stedet måtte man trække båden
over eller laste om til et andet fartøj.

Vil du have en længere historie?
Læs her: www.silkeborgarkiv.dk/?page_id=1468
Eller skan QR-koden.

