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INaar Sjælen sygner, og naar Kroppen lider —
naar ingen mer' i disse Hastværkslider
ved Livets Glæder foler rifflig fflad sig—
naar Skov og' Mark er som en ode Hede —

naar ved Katuren selv Du foler Lede,
saa gaa til Silkeborg- og tag et. Bad Dig.
Og har Du. gjort, som Overlægen byder,
saadan som Reglementet fyndigt lyder,

hvorefter alle har al rette sig —
da vil Du alter smile til Kataren
og den. Hl Dig------------

Dankvart Dreyer 1860: Aarhus Landevej — Ihinriip Bakke ved Silkeborg.

SILKE BORG-EGN EN
Af Dr. phil. P. Esben-Petersen.
| TNDER den sidste Istid fik vor Egn sin endelige Form. All
var da dækket af et mægtigt Islag, belæsset med og skub
bende foran sig uhyre Mængder af Sand, Grus og Sten og
strækkende sig mod Vest til en Linie, der omtrent har gaael
over Moselund og Sebstrup. Under Afsmeltningen er uhyre
Vandmasser med vældigt Pres tvunget frem under Ismasserne
og har faact Retning mod Vest. Paa deres Vej frem under Isen
har de gravet sig ned og fort del løsnede Materiale med sig
vestpaa, hvor del har været med til al danne vore Iledeslcller.
Da Isen omsider smeltede væk og læssede sin Byrde af sig,
kom vor Egn til Syne, og de Tunneler, som Smeltevandsfioderne
havde dannet under Isen, kom frem for Dagens Lys som vældige
og dybe Dalslrog. Borresø—Thorso-Dalen og Silkeborg LangsoDalen, der mod Vest forener sig i Funder-Dalen, giver el mæg
tigt °g slaaende Indtryk af, hvilken Omvæltnings- og Udform
ningsevne Ismasserne under deres Fremtrængning og Afsmeltning
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har været i Besiddelse af, og de giver os en Forestilling om,
hvilke Mængder af Materiale der er befordret vestpaa af disse
Vandmasser.
Men samtidig med, at Smeltevandsfloderne vældede frem
gennem Tunneldalene, foregik en stærk Smeltning af Ismassernes
Overflade og Rand. Nedstyrtende Smeltevand, førende med sig
Sten, Grus og Sand, fandt Vej mod Tunneldalenes Vandstrømme
og dannede de større eller mindre Tværdale, som vor Egn er
saa rig paa. Det nedstyrtende Materiale blev som oftest liggende
ved Israndens Fod og dannede vældige Dynger (Bakker og
Bakkekegler). Som Eksempel paa smukke Bakkekegler kan næv
nes Himmelbjerget, hvis Top ligger 126 m over Juulsøens Spejl,
Sindbjerg, Slovbjerg og Troldhøj i Gjern Bakker.
Silkeborg-Egnens vestligste og sydvestligste Del omfatter
et Stykke af det jydske Vandskelsomraade. Her udspringer to
af Jyllands større Aaer samt to betydelige Tillob til Gudenaa
og et til Skjern Aa. Ude mellem Kragelund og Engesvang
Sogne ligger den nu udtørrede Bolling Sø, hvis Afløb danner
den første Begyndelse til Karup Aa. Sydøst for Bolling Sø og
ind mod Silkeborg findes de store Mosearealer, hvis Afvanding
sker til Funder Aa. I Vrads Sogns nordvestlige Hjørne begyn
der Storaa, og i samme Sogns nordøstlige Hjørne har Salten
Aa sit Udspring. Østen for Giudsted begynder Smedebæk Aa,
som er et betydeligt Tilløb til Skjern Aa. Afvandingen af Silke
borg-Egnens nordlige, østlige og sydlige Dele sker alene til
Gudenaa. I Gudenaadalen og i Bunden af dens større Tværdale
ligger Søerne. Der skal nævnes Mosso, 22 m over Havfladen,
Salten Langsø 23 m, Juulsø 21 m, Almind Sø 21 m, Ørnsø
19 m, Lyngsø 21 m og Langsø 18 m.
Da Isen var smeltet, laa Silkeborg-Egnen her, nyformet og
som en Del af det yngste Danmark, og gennem de mange Aår
tusinder, der siden da er forløbet, har den ligget hen i den
samme Skikkelse, kun undergaaet de Forandringer, som Vind,
Vand og Frost langsomt udøver. Den ligger nu her, særpræget
ved de dybe, brede Dalstrøg, der rummer en Mængde af større
og mindre Søer og giver Leje paa en Strækning for vort Lands
næststørste Flod, og særpræget ved de store og kraftige Bakke
drag og dybe Kløfter med stejle Sider. Landskabets Form er
som et Havs Overflade, der tænkes stivnet under en vældig
Bølgegang; det er ikke det blide bølgeformede Landskab, vi
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Dankearl Dreyer, en. 1841: Landskab Syd for Silkeborg ved Torring.

har for Øje, og Naturens nedbrydende og udviskende Kræfter
har endnu ikke i nogen synderlig Grad formaaet at ændre Land
skabets skarpe og storliniede Konturer.
Men har Silkeborg-Egnens Træk igennem de Aar tusinder,
der er henrundne siden Istiden, i det hele og store været faste
og uforanderlige, saa har dens Klædedragt, dens Dyre- og Plante
verden, været skiftende. En lille Mil Vest for Silkeborg ligger
Tollund Hede, grænsende op til Moselunds store Mosearealer.
Herude kan man under Lyngen støde paa store Trækulslag,
og man kan finde tydelige Spor af gamle Agerrene; det er
tydelige Vidnesbyrd om, at Egnen i sin Tid har været skovklædt
og til en anden Tid været opdyrket og under Kultur. Men vil
vi have Oplysning om vor Egns Plantevækst gennem Tiderne,
der er forløbet siden den sidste Istid, maa vi ty til vore Torve
moser, og vi finder da, at man kan inddele Tiden i 5 Perioder:
De arktiske Planters Tid (disses Levninger findes i Bunden af
Moserne), Bævreaspens Tid, Fyrreliden, Egetiden og Bogeliden.
Vi befinder os i Bogeliden, og kun faa Steder finder vi Lev
ninger af den gamle, oprindelige Egeskov. Krattene paa Bakke
draget Nord for Silkeborg Langsø og langs Funderdalen samt
Horbylunde Krat maa utvivlsomt betragtes som Levninger af
Fortidens Egeskove. Hvor Bøgeskoven vokser paa god Jord, er

der en rig Skovbundsflora. Endnu for Bogen er sprunget ud.
kan vi finde cl pragtfuldt Skovbundstæppe af Anemoner, Guld
stjerne, Bingelurt, Milturt, Skovmærke, Miliegræs og Flitleraks.
Disse Planters Blomstringstid er kun kort, og naar Bogen har
faaet sit Lov, og Lyset er lukket ude. bliver Bøgeskovens Bund
fallig paa Blomster. Hvor Trævæksten i en Bøgeskov forsvinder
eller forringes, saa Vind og Sol faar uhindret og stadig Adgang,
ud tørres Bunden hurtigt, og Regnorme, Insektlarver og forskellige
andre Dyreformer, der er behjælpelige med Mulddannelsen, dør
ud. Vi faar Morbund, der er meget ufrugtbar, og som har sin
egen Flora med Skovstjerne, Maj blomst, Blaabær. Firblad (Elbær),
Bolgel Bunke og flere Mosarier som Karaklerplanlcr.
Egen springer ud senere end Bogen og giver langt mindre
Skygge end denne, og derfor har Floraen i Egeskoven en ganske
anden Karakter. Her findes en Underskov, der kan beslaa af
Hassel, Tjorn, Navr, Slaaen, Benved, Pil, Kvalkved, Hindbær og
Brombær. Af urleagtige Planter moder vi i del tidlige Foraar
Blaa Anemone og Kodriverne, og senere hen kommer Storke
næb. Klokke. Kohvede og Skovlog. Naturlige Naaleskove findes
ikke i Silkeborg-Egnen; men Fyr, Gran og Lærk er indplantede
og udgør nu meget betydelige Dele af vore Skoves og vor Egns
Trævækst. Skovbunden i en Naaleskov faar kun lidt Lys, og
der findes næsten ingen Blomsterplanter. Undtagelsesvis moder
man her i Silkeborgskovene ikke sjælden Vintergrøn (Pirola).
Mosser og Svampe er ellers Naaleskovenes Karakterplan ler, og
om Efleraaret kan Svampefloraen være ganske pragtfuld. Den
store, rode Fluesvamp med sin hvidpleltede Hat er dominerende;
men ogsaa Mælkehat, Køllesvamp, Stjernebold og Bruskhat er
hyppige.
Gaar vi tilbage til Frederik den Andens, Kristian den Fjerdes
og Frederik den Tredies Tid, véd vi, at Silkeborgskovene strakte
sig langt videre om. Fra Resenbro langs det nordlige Bakkedrag
gennem Godvad, Balle, Funder og Kragelund har der utvivl
somt været store Skovstrækninger, og at Egen dengang har
været et dominerende Træ, er der mange Vidnesbyrd om. Men
nu er der kun smaa Rester tilbage af disse Skove, og vil vi
soge tilbage for at finde Aarsagerne dertil, er de ikke vanskelige
al faa Øje paa. Det var kongelige Skove, og der blev bygget
stærkt i disse Aar: Slotte, hele Bykvarterer, Fæstninger, Skibe.
Alle disse Foretagender krævede Egelommer, og Silkcborg-

8

Silkeborg Vesterskov 1026. — J. Kafn, fol.

skovene blev ikke sparede. Selv Brændsel til de kongelige
Slotte blev hentet her. Men Krigene foraarsagede dog den
største Ødelæggelse. Hver Gang Fjenderne i disse Aar hjem
søgte Jylland, kendclegncdes deres Veje ved ødelagte eller af
brændte Huse, Gaardc og Slotte, og Silkeborg-Egnen blev ikke
sparet. Naar Fjenderne saa var ude af Landet, skulde der byg
ges op. Skovene maatte igen holde for, og det gik selvfølgelig
først og fremmest ud over Egen. Jagten var Datidens slorslc
Fornøjelse, og Kongerne og Herremændcnc fredede hver paa sit
Omraade og saa godt, de kunde, ved Hjælp af uhyre haard c
Straffebestemmelser deres Vildtbestand. Silkcborgskovenc husede
sikkert dengang en betydelig Mængde af Dyr — ogsaa Ulvene
var meget talrige — og vi ved, at Frederik den Anden og
Kristian den Fjerde afholdt Jagt herovre. Men at saadan en
Dyrebestand maatte gorc Skade paa den opvoksende Træbcsland
or indlysende, og hertil kom endvidere, al der mange Steder
gik en stor Mængde af Oldensvin, og at meget Træ blev brugt
til Kuludvinding. Hvad der sikkert ogsaa voldte Fortræd over
for Egnens Skove var Skovlyverierne, og i vore Dage har vi
ondt ved al falle, hvor almindeligt de gik for sig: men Datidens
Retsboger giver os el overbevisende Billede angaaende deres
Talrighed. Det ansaas dengang ikke for at være noget særligt
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graverende al stjæle Træ i de kongelige Skove, og Følgen var,
al saa godi som alle sikkert har stjaalet, naar de kunde se
Lejlighed dertil. Hvad mener man i vore Dage om, al Præsten
i Kragelund, Hr. Stafen, i 1608 maatle bøde For ulovlig Skov
hugst med 3 Slude.
Det er jo indlysende, at en saadan Behandling af Skovene,
hvor ingen eller kun meget lidt forstlig Røgt bødede paa de
skele Skader, maatle faa uheldige Følger. Mange af de Skov
arealer, som laa ude i Periferien, gik til Grunde, og kun lidt
Krat hist og her vidner om, hvilken Udstrækning Silkeborgskovene i ældre Tider har haft.
Forskelligartetheden af Bevoksningerne i Silkeborgskovene
nu samt den ret betydelige Rigdom paa Træarter giver Skovene
i vore Dage et smukt og varierende Præg.
Som Egnen har skiftet Klædebon gennem Tiderne, saaledes
skiftes der den Dag i Dag; men el Menneskeliv spænder jo
kun over et meget lille Tidsrum i Sammenligning med de Epoker,
der gælder i Naturen, og derfor kan det ofte være vanskeligt
for det enkelte Menneske at faa Øje paa de stadige Forandringer,
der foregaar. Men overalt og til alle Tider sker der Forandringer.
I vore Skove skifter Træarter med hverandre, og med dem
skifter ogsaa Skovbunden sin Plantevækst. Ude paa det aabne
Land dukker nu og da nye Menneskeboliger frem, og Haver
vokser op omkring Gaarde og Huse. Jernbanelinier snor sig
gennem Landskabet. Landeveje bliver kendetegnede ved Rækker
af Træer. Lyngheder forsvinder for at give Plads for Agerjord
eller Plantager. Enge og Mosearealer afvandes og kommer under
Plov. Marker indrammes af levende Hegn. Vore Bække og Aaer
reguleres, og vore Smaasøer vokser til. Altid er der Forandring
i en Egns Klædebon, i dens Udseende, og saaledes er det ogsaa
gaaet med vor Egn, omend i en mindre iøjnefaldende Grad;
thi vore store Skove og vore Søer forlener den med et vist
Præg af Uforanderlighed.
De Kurgæster, der har kendt Silkeborg-Egnen for Aar
tilbage, vil let kunne faa Øje paa Forandringerne; men endnu
ligger »Silkeborg Bad< indesluttet af Silkeborg Vesterskov. Dets
Park støder endnu til den prægtige Ørnsø, og endnu er der
Adgang til og Udsigt ud over den dejlige Funderdal, i hvis Bund
Funder Aa haster ned mod Ørnsø; denne ejendommelige Aa,
hvis kolde Vand oppe i dens øvre Løb giver Bolig for en Dyre
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verden, som ellers er saa godt som ukendt i det øvrige Land.
Endnu kan Kurgæsterne finde Ensomhed og Uforstyrrethed i
de store, udstrakte Skove og glæde sig over de smukke Skov
partier og den idelig vekslende Planteverden. Spadsereture kan
planlægges og foretages, som Kræfterne tillader det; der er Plads

nok, og de behøver aldrig at blive ensformige. Og saa er der
Udsigtspunkterne: Flagstangen, Frederik den Syvendes Høj,
Regensburgs Bænk, Frederikkehøj, Scharlings Bænk, Kroghs
Bænk, og hvad de nu alle hedder. Fra hver især har man et
nyt og dejligt Billede af vor Egn, Udsigter over Dale og Slugter,
over Søer og Enge og over store, som oftest skovklædte, Bakke
partier. Det er herlige og storslaaede Billeder, og smukke er de,
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Silkeborg Vesterskov 1924. — J. Rafn, fol.

enten de ses i dystert Vejr med Skyggerne jagende hen over
Landskaberne eller i glitrende Solskin, hvor hver enkelt Farve
gengives skarp og kraftig. Smukt er her om Vaaren, naar den
grønne Farve pletvis titter frem, og smukt er her om Efleraarel,
naar Skovene staar i broget Farvepragt. Del er en Billedserie
fra el særpræget og storslaael Stykke af vort Land, og man
forslaar saa godt, at naar man i den stille, lune Sommeraften
samles om Set. Hansbaalet i Parken, og Midsommersangen »Vi
elsker vort Land« lyder, da faar denne paa dette Sled og i disse
Omgivelser ganske naturligt en Undertone og en Inderlighed,
der mere end mangt et Ord tolker Kærlighed til vort smukke
og elskede Land.

Udsigt mod Sociclclshusct — bygget 1883.

SILKEBORG BADS
HISTORIE
Af Redaktør Sophus Sørensen.
OK AL man fortælle »Silkeborg Bad«s eller, som del oprindelig
k 7 hed, »Silkeborg Vandkuranstalt«s Historie, maa man gaa til
bage (il Oprindelsen, nemlig de jernholdige Kilder i Silkeborg
Vesterskov.
Gennem Aarhundreder er de vældet op af Jordens Skod
og har stille banet sig Vej ud i Ørnso. Ingen har ænset dem;
men efter al Michael Dretvsen i 1844 byggede Papirfabrikken
og dermed lagde Grunden til Silkeborg By — det kgl. Reskript,
der gjorde Silkeborg til Handelsplads, kom forst 2 Aar senere —
»opdagede« Nybyggerne efterhaanden Arnakkc-Kilderne med del
krystalklare, jernholdige Vand.
Det varede ikke længe, for »Nybyggerne« i Silkeborg fandt
Behag i al gore Udflugter ud til Kilderne. Der blev lavet Borde
og Bænke under de store Bøgekroner, som dækkede Skrænten
ned til Ørnso, og der anlagdes snart et Ildsted, saa Husmodrene
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Birkedommer G. V. L. Droolisel.

kunde lave Kalle derude, naar Familien havde Skovtur. Efterhaanden blev det Skik, at Byens Drenge fejrede Fødselsdagene
ude i den smukke Skov og legede »Rovere og Soldater«, medens
Moderen tillavede Chokoladen.
Fabrikejer Michael Drewsen, der var Foregangsmanden for
alt vedrorende Silkeborg, viste ogsaa Arnakke-Kildcrne sin
Interesse. Ved hans Hjælp blev der anlagt liere Springvand og
pyntet paa Stedet, saa det mere og mere blev et Valfartssted for
Silkeborgenserne, der af Taknemmelighed gav Kilderne Navnet
»Amaliekilderne« efter Michael Drewsens Hustru, Amalie. Dette
Navn beholdt de ned gennem Tiderne, og samtidig voksede
Kildernes Ry som Sundhedskilder. De mange blegsottige unge
Piger, der daglig spadserede ud til Ørnso og drak af Kilderne,
blev med deres snart rodmussede Kinder en levende Reklame
for Kildernes Sundhedskraft.

DEN FØRSTE TANKE OM EN VANDKURANSTALT
Efter at Michael Drewsen i 1870 havde solgt Papirfabrikken,
koncentrerede han sin Interesse om Amaliekilderne og udar
bejdede Planer til Anlæg af en Vandkur- og Badeanstalt ved
disse Kilder.
I 1872 indsendte han gennem Jægermester, Skovrider
Kluwer et Andragende til Finansministeriet, gaaende ud paa
Bevilling til Anlæg af denne Vandkuranstalt samt Erhvervelse
i Arvefæste af ca. 20 Tdr. Land af Vesterskoven.
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Jægermester Kliiwer ledsager Andragendet med en varm
Anbefaling, idet han dog øjensynlig lænker sig Vandkuranslaltcn
som el Hotel eller »Logiliuus«, der vil faa Betydning i Anled
ning af del ved Skanderborg—Silkcborgbanens Anlæg i 1871
opdnkkende Fremmcdbcsog.
Jægermesteren skriver saaledes bl. a.:
»Al en Badeanslall ved de i Ansøgningen omhandlede
Kilder vil kunne faa Betydning, derom har jeg aldrig
tvivlel. Et velindrettet Logiliuus, som kan oplage mange
Fremmede, dertil har der i forrige Sommer vist sig stor
'Prang, og del kan næppe betvivles, al del vil blive lil
stor Gavn for den Egn, der siden Papirfabrikken kom
i Gang, og Silkeborg Handelsplads blev anlagt, stadig
har vist sig fremadskridende. Med Aabning af Jern
banen visle der sig slrax stor Lyst lil al besøge Silke
borg og dens Omegn og det i en saa stor Udstrækning,
som det næsten var utænkelig; mange bleve afholdte
fra Turen hertil, fordi det viste sig, al del ikke var
muligt, at større Selskaber kunde overnatte paa de her
værende Gjæstgivergaarde, der næsten hele Sommeren
var saa overfyldte, al det ikke sjældent hændte sig. al
ankomne Fremmede slet ikke kunde komme under Tag.
Hvis en saadan Anstalt nu tillige kan komme i Be
tragtning som Badeanstalt og Vandel i Kilderne som
helbredende, da foreligger her et Foretagende, der ube
tinget maa faa en saadan Betydning for Egnen, al der
forventeligen fra Statens Side er al mulig Anledning lil i
enhver Henseende al bidrage til dets Fremme.
Hvilken helbredende Kraft Vandel i Kilderne har,
derom kan jeg ikke have nogen Mening, saalænge en
Analyse endnu ikke foreligger, men at del indeholder
Svovl, Jern og Magnesia, og at mange have benyttet
Vandet som helbredende og fundet sig tilfreds med
Virkningen deraf, det ved jeg.
------- Naar Skovkassen som foreslaaet fremdeles
bliver Bruger og Ejer al hele Træbestanden, forekommer
det mig, at en aarlig Afgift af 5 Rigsdaler pr. Tondeland kunde være passende, og at Overdragelsen yder
ligere kunde finde Sted alene ved en Conscssion uden
at være betegnet som Ejendom eller Arvefæste, hvis
Jagtretten kunde bortfalde.
Drewsen har altid vist Smag ved Bygningers Op
førelse, han besidder Dygtighed til al gennemføre en
Sag, som han paabegynder, og jeg antager, at en al
ham indrettet Badeanstalt ikke alene vil blive tids
svarende, men ogsaa til Nytte og Forskjønnelse for
Egnen«.
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Resultatet af Forsi væsencis og Ministeriets Overvejelser
foreligger i en Skrivelse af 25. Oktober 1872, hvori Finans
ministeriet meddeler, at »man finder Betænkeligheder ved at
overdrage Hr. JZ Dreivsen det af ham allraaede Areal i Arve
fæste: men at man derimod er villig til at give ham det i Leje
for et Tidsrum, som man har forment passende at kunne ansætte
til 25 Aar og iovrigl paa Vilkaar.« Disse Vilkaar er formet i
13 Punkter og gaar i det væsentlige ud paa, al Lejeafgiften
fastsættes til 200 Rigsdaler aarlig, og al Forsivæsenet faar
Indseende med Hugslen paa Terrænel samt Indtægten af denne.
Ministeriel ønsker Svar paa sil Tilbud inden 3 Maaneder,
allsaa inden 25. .Januar 1873; men Drewsen, der aabenbart ikke
har ment al kunne gennemføre Planen paa Basis af lejet Jord,
fører ikke Sagen videre. Hertil har sikkert Drewsens Sygdom
ogsaa
bidraget. Den stoule o
og virksomme Mand blev .ri
syg i
DO
Slutningen af Aarel og afgik ved Døden 26. Februar 1874.

LÆGERNE TAGER TANKEN OP
Efter Drewsens Død hviler Planen om Oprettelsen af en
Vandkuranstalt en lille Tid; men allerede i 1876 dukker den
frem igen paa Initiativ af daværende Birkedommer, Kammer
junker Drechsel og praktiserende Læge Æ C. Klee i Silkeborg.
DTIit. faar Tilslutning af en Række fremragende Læger,
og der dannes en Komité, der d. 14. November 1876 tilsender
Finansministeriet følgende Skrivelse:

Til Finansministeriet!
Medens Danmark som Følge af sin naturlige Beskaffenhed
savner de saakaldtc mineralske Vande, der i mange andre Lande
afgive vigtige Hjælpemidler til Helbredelse af fors kj c Hige Syg
domsformer, slaar det derimod ikke tilbage med Hensyn til
Rigdom paa godt Kildevand, der er vel skikket til at benyttes
i den saakaklte Vandkurs Tjeneste. Denne Kurmelode har i de
senere Aarlier paa Grundlag af praktiske og videnskabelige
Erfaringer udviklet sig til en ikke ringe Fuldkommenhed, og i
Betragtning af de gode Resultater, den yder imod visse sygelige
Tilstande, der forekomme hyppigt i alle civiliserede Lande, har
den erhvervet sig en betydelig Anseelse hos de allerfleste Læger.
Her i Landet have vi imidlertid ingen saadan Anstalt, og
de af vore Landsmænd, for hvem det kunde være ønskeligt al
underkastes en saadan Behandling, have derfor kun kunnet nyde
godt deraf, for saa vidt som de have haft Evne og Lejlighed
lil al besoge en af de mange Anstalter med det antydede Øjemed,
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som efterhaanden ere oprettede i de fleste Lande uden for Dan
mark, blandt andre i vore Nabolande mod Nord og Syd.
Del er imidlertid ikke blot de Hige og mere Velhavende,
der lide al Sygdomme, for hvilke Vandkuren anerkjendes som
el fortrinligt Lægemiddel; det samme er ogsaa Tilfældet med
Middelstanden og de ringere Stillede, hvem ikke blot Evnen,
men ogsaa Sproget og forskjellige andre Hensyn hindre i at
foretage Udenlandsrejser, og det maa derfor anses for at være
i hoj Grad tidssvarende, at der ogsaa inden for vort Fædre
lands Grænser, — paa et med Hensyn til Samfærdselsmidler
heldigt beliggende Sled, der med rigelig Vandforsyning forener
for Øjemedet passende Naturforhold, — anlægges en Anstalt
for Vandkur og andre dermed beslægtede Bade- og Kurmetoder,
ja del tor vol endog med andre nordiske Badesteders Fysiognomi
for Øje paaslaas, al en stor Del Lidende forst kunne komme til al
nyde godi af delte Helbredelsesmiddel, naar der findes en Kuranstalt i selve Landet. Dette Sidste vil især gjælde, dersom det
lykkes ved Anlæggelsen eller senere at tilvejebringe en Del
Fripladser for Ubemidlede.
Undertegnede have med disse Betragtninger for Øje gjenoplaget den del høje Ministerium i 1872 fra anden Side fore
lagte Plan, at oprette en Vandkuranstalt ved Arnakke eller
Amalies Kilder i Silkeborg Vesterskov. Her ere Betingelserne
for et saadant Anlæg ved foretagen kyndig Undersøgelse fundne
i en fortrinlig Grad at være til Stede, og saa vel i Henhold
hertil som paa Grund af vort Kjendskab til den Trang til en
saadan Anstalt, der føles her i Landet, samt i Betragtning af
den paagjældende Egns nok som bekj endte Naturskjønhed, nære
vi godt Haab om, at Foretagendet, naar Anlæg og Drift blive
ledede med Omsigt og Sagkundskab, vil kunne forrente de
Summer, der maatte blive anbragte i det.
Ved at overveje de nødvendige Betingelser for at sætte en
Plan som den anførte i Værk er det imidlertid blevet os Idart,
at det maa være i højeste Grad ønskeligt, at det Areal, som
indrømmes til Badeanstaltens Brug, overdrages Vedkommende
enten lil Ejendom eller Arvefæste. Uden dette vil det nemlig
næppe være muligt at stifte noget Selskab eller formaa Privatmænd til at anbringe de fornødne Pengemidler deri fra Begyndel
sen, ligesom ogsaa enhver Udsigt til at udvide Driften ved Hjælp
af Prioriteter er udelukket, naar Arealet kun haves til Leje.
Under Forudsætning af, at vort Andragende maatte finde
Imødekommenhed, ere vi selvfølgelig villige til al underkaste os
de særlige Betingelser, som Staten maatte ville indføre i Over
dragelsesdokumentet for derved at sikre sig mod forskjellige
Eventualiteter, deriblandt navnlig den, al den paagjældende Del
af Silkeborg Vesterskov, hvis Vandkuranstalten eventuelt maatte
ophøre, og Arealet derfor faldt tilbage til Domænen, skulde
befindes at være i forringet Tilstand. Med Hensyn til den forstlige
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Betænkelighed, der kunde gjøres gjældende, for saa vidt det
maatte befrygtes, at Læbæltet mod Nordvest og Nord skulde
blive brudt, skal det bemærkes, at der fra Badeanstaltens Side
ikke vil være nogen rimelig Grund til at bortrydde Træer paa
disse Vindsider, uden hvor der i deres Sted skal opføres Huse,
hvilke da ville afgive et endnu fyldigere Læbælte end hine.
1 Henhold til, hvad her er anført, tillade vi os ærbødigst
at andrage om, at der for omtr. 20 Tdr. Land af den paa det
vedlagte Kort betegnede Del af den nordlige Ende af Silkeborg
Vesterskov maatte erhverves Bemyndigelse til paa passende
Betingelser at overdrage dem lil el til Anlæg og Drift af en
Vandkuranslalt dannet Selskab.
Da vi anse el saadant Anlæg for et sundt og godt Fore
lagende, antage vi ogsaa, som alt bemærket, at del vil kunne
bære sig, især da det jo er at vente, at ogsaa de Bigere, som
kunne frekventere Udlandets Anstalter, ville søge hen til en
saadan i Landet selv, naar den først findes der. Det er imidler
tid ikke Hensynet lil Anlægets formentlige Rentabilitet, der har
bragt os lil at sætte Sagen i Bevægelse, men derimod Hensynet
lil det Almengavnlige deri, og da det forslaar sig af sig selv,
at Anstalten vil kunne stifte desto større Gavn, jo heldigere de
Vilkaar ere, under hvilke den kommer lil al virke, ansøge vi
om, at Overdragelsen maa Tinde Sled uden Vederlag eller dog
paa saa lempelige Vilkaar som muligt.
Kjobenhavn, 14. November 1876.
J. S. Baagoc,

G. Borch,

A. Brun niche,

Apolhckcr i Næstved.

Dr. med., Kjobenhavn.

Dr. med., Professor, Overlæge
ved Kommunehospitalet.

V. Budde,

G.
< N. Christensen,

G. V. L. Drechsel,

Dr. med., Kjobenhavn.
Redakt. af »Ugeskrift for Læger«.

Dr. med., Kjobenhavn.

Kammerjunker og Birkedommer
i Silkeborg.

C. S. Henrichsen,
Hojestcrctsndvokal.

H. Hirschsprung,

A. Holslein,

Dr. med.. Overlæge
Overlæge v. Frederiksberg Hospital,
ved Bornchospitalct i Kjobenhavn.

G. Lange,

F. E. Klee,

Læge; konst. Lektor,
Rcdnktor af »Hospitalstidende«.

prakt. Læge i Silkeborg.

Dr. E. Hornemann.
H. P. Madsen,

Benjamin Olsen,

Jul. Petersen,

Apothcker i Kjobenhavn.

prnkt. Læge, Kjobenhavn.

Dr. med., Kommunelæge. Kjobenhavn.

Sleenberg,
Dr. med.. Overlæge
ved St. linns Hospital.

N. Slrøyberg,
Fabrikcjcr i Silkeborg.

G. Studsgaard,
Dr. med., Ovcrchirurg
ved Kommunehospitalet.

F. Trier,

Ghr. Tryde,

Dr. med., Overlæge ved Kommunehospitalet,
Komiteens Formand.

Dr. med,, Kjobenhavn.

Undertegnede anerkjende Nytten og Ønskeligheden af, at
der her i Landet bliver oprettet en tidssvarende Anstalt for Vand
kur og dermed beslægtede Kurmeloder, og slutte os derfor til
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det (il Finansministeriet indgivne Andragende om, al el saadanl
Anlæg maa blive fremmet ved, al Regeringen meddeler del
allraaede Tilsagn.
Denne Erklæring blev underskreven af 476 Læger her i
Landet og Underskrifterne indsendte til Finansministeriet tillige
med Andragendet.

Den 16. Januar 1877 sender Finansministeriet Sagen til
Overforster, Kammerherre Winip/'fens Erklæring og udtaler sin
store Betænkelighed ved at afstaa de 20 Tdr. Land til fri Ejen
dom eller Arvefæste, medens der formentlig ikke kunde være
noget til Hinder for al indrømme et Lejemaal paa indtil 50 Kar
og iovrigl paa moderate Vilkaar, naar del blot fastholdes, at
Skovvæsenet maalte beholde fuldstændig Raadighed over Skov
bestanden paa Arealet og sammes Benyttelse, saml al Lejemaalet maalte falde bort, naar Benyttelsen til Kuranslall eventuelt
maalte ophore.
Kammerherren sender Sagen
videre lil Jægermester
Kluivers
o
o
Betænkning, og denne udtaler meget frimodigt sin Mening, der
ikke falder sammen med Ministeriets.

»Det vilde — skriver han — være beklageligt, hvis
Sagen nu ikke skulde kunne nyde Fremme, især da
saadant under de anførte Betingelser kan ske uden
fjerneste Opofrelse eller Tab for Statskassen. Silkeborg
Skovdistrikt, og specielt Vesterskoven, kan meget godt
bestaa, fordi 20 Tdr. Land afhændes, og naar en Vandkuranslalt ved Amalies Kilder kan have saadan Betyd
ning for Landet og Menneskeheden, som saa mange
ansete Læger have udtalt sig for, saa synes saa smaa
og tvivlsomme Meninger som dem, hvorom her kan
være Tale, ikke at burde komme i Betragtning. — Forskjellen imellem Arvefæste paa de anførte Betingelser
og Leje paa 50 Aar under samme Vilkaar, synes bande
for Statskassen og Skovvæsenest Vedkommende al være
forsvindende, men Forskj ellen bliver stor, naar Vandkuranstalten kan etableres paa første, men ikke paa
sidste Maade«.
Den 9. Marts foreligger derefter Finansministeriets Svar,
der bliver et Afslag med Hensyn lil at overdrage Arealet til
Ejendom eller Arvefæste; men derimod er Ministeriel villigt til
at overdrage de 20 Tdr. Land tillige med de nævnte Kilder lil
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Leje i 50 Aar for 100 Kr. aarlig og paa iovrigt samme Be
tingelser som anført i Ministeriets ovennævnte Skrivelse af 16.
Januar 1877.
Her synes ingen Vej udenom, og Komiteen maa bøje sig.
Den gør del i følgende Vendinger i en Skrivelse til Ministeriet
af 23. April 1880:
»Komitéen maa nu vistnok fremdeles af Hensyn lil
Ønskeligheden af al skaffe de Penge, som nødvendigvis
maa interesseres i Foretagendet, navnlig gjennem An
bringelse af Prioriteter lil den fornødne Bebyggelse,
anse det for
* at have været meget heldigt for Opnaaelse,
om Arealet kunde være overlaget lil Ejendom eller lil
Arvefæste, ligesom den ogsaa trocr, at Arealet, om del
ikke lykkedes del eventuelle Selskab al gennemføre Sagen,
skulde afleveres i den Siand, hvori del er overlaget,
eftersom en Panthaver, naar Grunden var Ejendom,
vilde have del i sin Magi ved at overlage Panlcl al
fortsætte Driften og saaledes al forebygge Indtrædelsen
af Betingelsen om Arealets Kyddeliggorelse.
Del sommer sig imidlertid ikke for os som Sup
plikanter ligeoverfor Ministeriet at hævde en anden An
skuelse end samme i Henseende lil Sporgsinaalel om,
hvorvidt der kan gaaes i Imødekommen imod vore
Ønsker, saameget mindre som vi meget paaskjonne den
Velvillie, der igjennem den fastsatte lempelige Lejeafgift
fra Ministeriets Side er vist Foretagendet, og idet vi
efter Foretagendets Karakter holde os forvissede om,
al den samme Velvillie ogsaa vil være raadendc, naar
der i Tiden bliver Sporgsmaal om Lejeforholdcis ved
varende Beslaaen, skulde vi allsaa gjerne soge al gjennemføre Sagen paa det af Ministeriel angivne Grundlag
for Bcsiddelsesrcllcn til Arealet«.

Naturligvis har Komiteen paa delte Tidspunkt travlt med
at udarbejde Tegninger og Overslag til den projekterede Vand
ku rans talt. Der dannes en særlig »Arbejdskomilé« med Dr. med.
G. Borch som Formand og udsendes i Juni 1880 følgende

OPRAAB TIL AKTIETEGNING
Efter at den saakaldle Vandkur allerede for adskillige Aarlier
siden er begyndt at blive bragt i Anvendelse imod cl ikke ringe
Antal, mest kroniske Sygdomstilfælde, har man ved Erfaringer
fra alle Lande efterhaanden faaet saa mange Bidrag lil Kund
skab saa vel om de mesl hensiglssvarendc Maader, paa hvilke
Vandet kan bruges, som om de særlige Omstændigheder, under
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hvilke dette Lægemiddel kan være tilraadeligt eller ulilraadcligl.
at Vandkuren nu er oplagen af Lægekunsten som en Behandlingsmelhode, man nodig vilde savne Mulighed lil al nyde godi al.
Jo mere denne Opfattelse har vundet Indgang ogsaa i vorl
l'ædreland, desto oftere har der været Anledning til al fole
Savnet af en efter Tidens Krav vel ordnet Vandkuranstall her
i Landet. Efter al del Forsøg, man i sin Tid gjorde paa al
sætte en saadan Anstalt i Gang ved Roskilde, var mislykket
paa Grund af, som del synes, ydre og tilfældige Omstændig
heder. er Tanken nu oplagen paany efter en Mellemlid al
omtrent 30 Aar. i hvilket Tidsrum en Mængde Anstaller med
samme Formaal have rejst sig i vore Nabolande imod Nord.
Ost og Syd, hvor de i Reglen bestaa og trives vel. til stor
Nytte for den nærmere og fjærnere boende Befolkning. L’aglel
Samfærdselsmidlerne i samme Tidsrum have udviklet sig efter
en meget stor Maalestok og gjort Adgangen til de udenrigske
Anstalter langt lettere end forhen, maa det dog anses for sær
deles ønskeligt i delte Øjemed al benytte vorl egel Lands rige
naturlige Hjælpekilder, i Hovedsagen fordi el ikke ringe Antal
syge af Hensyn enten til Bekostningerne ved en længere Rejse
eller til det fremmede Sprog eller lil de uvante Sæder og Levemaade eller til den lange Afstand fra Hjemmet blive afholdte
fra at benytte dette viglige Middel til al generhverve svækket
eller nedbrudt Helbred.
1 Henhold lil disse Betragtninger ere undertegnede traadle
sammen og have, støttede af det overvejende Flertal af Landets
Læger, ved velvillig Imødekommen fra Finansministeriets Side,
opnaaet Tilsagn om for el Tidsrum af 50 Aar al faa til Leje
af Staten et Areal af omtrent 20 Tdr. Land af Silkeborg Vester
skov for der al anlægge en tidssvarende Vandkuranstall. Del
paagældende Areal omfatter ikke blot de bekendte Amaliekilder.
som ved særlig sagkyndig Undersøgelse ere befundne tilstræk
kelig vandrige lil Formaalel; men del er ogsaa beliggende i
en Egn, som paa den ene Side ved sin Rigdom paa Skov og
sin berømte Naturskønhed, paa den anden Side ved sin bekvemme
Jernvejsforbindelse med alle øvrige Dele af Landet maa anses
for ualmindelig vel skikket lil den antydede Brug.
Efter at de fornødne Tegninger lil Bygningen ere bievne
færdige, viser det affaltede Overslag og det kalkulerede Drifts
regnskab, i hvilke alle Udgifter ere rundeligt beregnede, at
Anstalten, hvis Anlæg vil kræve en Kapital af 220,000 Kroner,
efter al Sandsynlighed vil kunne give en anstændig Forrentning
af Kapitalen. Lokalerne ville foreløbig kunne huse henved 80
Patienter dels og især af forsle, dels af anden Forplejnings
klasse, og naar Besøget vil blive blot nogenlunde rigeligt, vil
dette være tilstrækkeligt til, al Foretagendet kan bære sig. Men
ligesom del ikke har været vor Tanke, at man i den paatænkle
Vandkuranstall skulde skabe et Foretagende, der alene skulde
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være lukrativt, men snarere et, som tillige kunde fremme filan
tropiske og humane Fonnaal, saaledes have vi ogsaa ment, at
det vil være rettest at tage den Bestemmelse, al der af Udbyttet
foruden passende Forrentning og cl Fond til eventuel Amortisation
af Aktiekapitalen tillige skulde udredes cl Bidrag lil al skalle
uformuende eller fattige Patienter Kur for nedsal Betaling. Aktier
nes Størrelse er fastsat til 200 Kroner.
I del vi herved tillade os at opfordre Dem til al staa os
bi i vort Forehavende, og i del vi nære del Haab, at De billigcr
vor Plan, bede vi Dem om al tegne Dem paa medfølgende
Liste, som onskes lilbagesendl inden d. 15de Juli til en al
undertegnede, bekvemmest til Hqjesleretsadvokat llenrichsens
Kontor, Kobenhavn K., Vimmclskaflel 43.
Da Arbejderne agtes paabegyndte i Juli Maaned, onskes
Indbetalingen af de tegnede Aktier saaledes:
'/4 af Beløbet den 15de Juli, 15de August, Isle Oktober
og 31te December.
Landmandsbanken modtager Indbetalingerne.
Kjobenhavn i Juni 1880.

Baagoe,

G. F. Borch,

Apothcker. Ncslvcd.

Dr. med., Kbhvn.

A. Brunniche,

V. Buddc,
Dr. med., Kbhvn.

Professor, Kbhvn.

Chr. Biinger,

C. Christensen,

Dcegen,

prakt. Læge, Aarhus.

Dr. med., Kbhvn.

Vcxelmæglcr, Kbhvn.

Drcchsel,

Henrichsen,

Hirschsprung,

Holmer,

Kammerjunker. Silkeborg.

Hojestcrelsadvokat, Kbhvn.

Professor, Kbhvn.

Overkirurg, Kbhvn.

Holstein,

E. Hornemann,

Jessen,

Overlæge, Kbhvn.

Dr. med,, Kbhvn,

Ingenior, Silkeborg.

Klee,

C. Lange.

Madsen,

Benj. Olsen,

prakt. Læge. Silkeborg.

Lektor, Kbhvn.

/Xpothcker, Kbhvn.

prakt. Læge, Kbhvn.

L. A. Petersen,
Oberst. Kbhvn.

Slrøyberg,

Steenberg,
Professor, St. Hans Hospital.

Fabrikant, Silkeborg.

Studsgaard,

F. Trier,

Overkirurg, Kbhvn.

Overlæge, Kbhvn.

GENVORDIGHEDERNE
Desværre modle Indbydelsen til Aktietegning altfor ringe
Tilslutning, idet der kun blev tegnet ca. 40,000 Kr., og da en
Henvendelse fra Forretningsudvalget lil Landmandsbanken og
andre Pengeinstitutter ikke forte lil noget Resultat, besluttedes
det at udarbejde nye Planer lil Vandkuranstalten efter en for
mindsket Maalestok.
Den 27. Juni 1881 fremkommer Forretningsudvalget overfor
Komiteen med en Byggeplan, der bringer Udgifterne ned Ira
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220,000 til 120,000 eller 130,000 Kr. Foruden de tegnede 'iO.OOO
Kr. Forventer man, al Silbeborg Kommunalbestyrelse tegner
25,000 Kr., ligesom Forretningsudvalget har forvisset sig om.
»al 1 laandværkcre i Silkeborg cre villige til for egen Hegning
al opføre Villaer i Terrænet, saaledes at der allsaa uden Udgift
for Anstalten forhaabentlig vil kunne skalles Plads til cl større
Antal Badegæster, end det reducerede Hotel kan rumme«.
Forretningsudvalget meddeler Ordlyden paa »en sidste
Appel lil Offentligheden« i Form af en Annonce, underskrevet
af samtlige Komiteens Medlemmer, hvori der rettes en »offentlig
Henvendelse til enhver, hvem Tilvejebringelsen af en tidssva
rende og godi beliggende Vandkuranslall indenfor vort Fædrclands Grænser maalte ligge paa Hjærte, om al slotte Sagen
ved al tegne sig for Aklier«.
Forretningsudvalget slutter sin Skrivelse med følgende alvor
lige Udtalelse:
»Saafrcmt denne Henvendelse ikke maalte fore lil
del af os allraaede Resultat, ville vi se os nødsagede
lil at opgive Tanken om at skaffe Landet sin egen
Vand kuranslalt.
Kobenhavn, den 27. Juni 1881.
G. F. Borch.
G. S. Henrichsen.
H. P. Madsen.
F. Trier.«
Del er aabenbart ikke gaaet godt med Aktietegningen; men
Forretningsudvalget, der er bleven suppleret med Kammerjunker,
Birkedommer Drechsel, har ikke opgivet Ævret, men udsender
9. December 1881 el nyt Opraab til Aklielegning:

VAND KURANSTALT VED SILKEBORG
El til Fremme af Anlæg af en Vandkuranslall ved Silke
borg sammentraadl Udvalg har i afvigte Aar tilladt sig at ind
byde til Aklielegning i en saadan Anstalt, der paatænkes anlagt
ved Arnakke- eller Amalie-Kilder ca. 3000 Alen fra Silkeborg
By i en Udkant af den Staten tilhørende Vesterskov.
Indbydelsen fandt dengang ikke tilstrækkelig Tilslutning;
men da Udvalget har Grund til at fastholde sin Mening om
Nytten og Ønskeligheden af at have en saadan Anstalt, hvortil
der i talrige Sygdomstilfælde føles Trang, i vort eget Land,
saa tillader undertegnede Forretningsudvalg sig paany at frem
lægge Aktietegningen i Foretagendet for Publikum.
Anlæggets Udsigt til Trivsel og Fremgang slottes ved den
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Omstændighed, al der formentlig ikke gives noget Sled her i
Landet, som i højere Grad end det valgte har de dertil nød
vendige Forudsætninger, nemlig baade gunstige Vandforhold og
en i enhver Henseende heldig Beliggenhed. Dertil kommer, al
vore Bestræbelser for ved Forhandlinger med rette Vedkom
mende al skalle Selskabel større Raadighed (Arvefæste eller
Ejendom) over den eventuelle Anstalts Terræn end del Lejemaal.
hvorom der er givet Tilsagn for længere Tid siden, synes al
skulle lykkes.
Nærværende Indbydelse til Tegning gælder Aktier af samme
Størrelse som forhen, nemlig 200 Kr., og del tilføjes, al Teg
ningen ikke vil være bindende, med mindre Selskabet er kon
stitueret inden 1. Mai 1882.
Forretningstid valgel lil Anlæg af en Vandkuranstall ved
Silkeborg, d. 9. Dcbr. 1881.
G. F. Borch,
V. Drechsel,
C. S. Henrichsen,
Dr. med.

Birkedommer.

Hojcstcretsadvocal.

H. P. Madsen,

F. Trier.

Apotheker.

Overlæge.

Dette Opraab ledsages af en udførlig Oversigt over de
økonomiske Beregninger, som er lagt lil Grund ved Projek
teringen af Vandkuranslalten. Anlægskapitalen er anslaacl til
150,000 Kr. og Overskudel ved Driften 6,631 Kr. 1. Aar, 23,217
Kr. følgende Aar, idet man venter 100 Gæster (forsle Aar kun
40 Gæster).
Om det er disse Beregninger, der har tiltalt Folk, eller det
er Meddelelsen om, al man forhandler med Ministeriet om al
erhverve Grunden som Arvefæste eller fri Ejendom, er ikke
let al sige. Sikkert er del imidlertid, at det gaar fremad med
Akticlegningen, og at Forretningsudvalget den 27. Juli 1882
kan udsende følgende Sejrsbudskab:
»Sagen om Tilvejebringelsen af en Vandkuranstall
ved Silkeborg er nu, til Trods for de Vanskeligheder,
Sagens Gennemførelse har haft at kæmpe imod, bragt
saa vidt, at der i del hele er tegnet 85,000 Kr., hvor
for Regeringen har tilsagl os, at den vil forelægge den
først sammenlrædende Rigsdag el Lovforslag, dels om
at den udsele Grund skal overdrages Anstalten til Ejen
dom (Arvefæste) mod en billig aarlig Afgift, men med
Tilbagefald af Ejendomsretten, naar der ikke længere
drives Vandkuranstall, dels om at der tilslaas Anstalten
et Prioritetslaan af Statskassen, ligesom der endvidere
er gjort os forskellige Tilbud af Arbejdsaktier.
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Under disse Omstændigheder har del til Tirsdag
den 11. d. M. sammenkaldte Mode bemyndiget Udvalget
lil at paabegynde Foretagendet under Betingelse af, at
del er konstateret, at Tegningen af de 8.5,000 Kr. er
sikret, og vi tillader os derfor nu al bede Dem at
bekræfte, al De til Trods for den længere Tid, der er
hengaael, fremdeles vedslaar den fra Deres Side sted
fundne 'l'cgning ved inden 14 Dage fra Dato til Land
mandsbanken al indbetale som forste Båte 5 °/0 af del
tegnede Beløb.
København, den 27. Juli 1882.
G. F. Borch.
C. S. Henrichsen.
G. V. L. Drechsel,
II. P. Madsen.
F. Trier«.

MINISTERIET BØJER SIG
Den 24. Oktober 1882 foreligger der fra Finansministeriet
en Skrivelse, hvori udtales, al man gennem Justitsministeriet
har modtaget del kongelige Sundhedskollegiums Erklæring:
»Da de herved modtagne Oplysninger yderligere
bekræfte, at Anlægel af en Vandkuranstalt paa del
nævnte Sled vil have en stor hygiejnisk Betydning, har
Finansministeriet troet al burde bringe del Offer, som
Afslaaelsen af det fornødne Areal fra Skovbestyrelsens
Standpunkt vil medfore, og har derfor meddelt Forret
ningsudvalget, at man vil bidrage lil, at der for den
nu sammentrædende Rigsdag fremsættes el Lov
forslag om Overdragelse i Arvefæste af et Areal i
Silkeborg Vesterskov.................. lil et eventuelt Selskab
til Anlæg og Drift af en Vandkuranstalt«.
Del blev ikke forundt den gamle Jægermester Kliiwer al
modtage denne Skrivelse, idel Døden borttog ham en Maaneds
Tid forud. Del blev hans Efterfølger, Skovrider Brundum, der
oversendle Skrivelsen lil Forretningsudvalgets Repræsentant i
Silkebor",
o Kammerjunker Drechsel.
1 Februar 1883 forhandler Forretningsudvalget videre med
Finansudvalget om det ansøgte Slalslaan til Opførelse af 2
Palientbygninger paa Anstalten, og den 14. April 1883 vedtages
endelig Loven om Overdragelse af indtil 20 Tdr. Land af Silke
borg Vesterskov lil Oprettelse af en Vandkuranstalt saml et
Laan paa 40,000 Kr. lil 4 °/0 Rente og efter 5 Aars Forlob
med 2 °/0 Afdrag.
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FORARBEJDERNE
Forretningstid valgel har imidlertid ikke ligget paa den lade
Side og afvenlel Lovens Vedtagelse. Straks eller Finansmini
steriets Tilsagn i Skrivelse af 24. Oktober 1882 lager Udvalgel
sammen med den engagerede Kurlægc Er. E. Klee fra Silke
borg fal paa Vandkuranslaltens Opførelse. Der forelaa fra d’l lrr.
Professor Dahlerup og Arkitekt Moller Tegninger til Hoved
bygningen — det saakaldlc »Socieletshus« — og en Trævilla,
der fik Navnet »Sovilla« saml endelig Badebygningen med til
horende Maskinhus. Medens So villaen havde ialt 12 Værelser,
rummede don 2-elages Hovedbygning 14 Værelser lil Kurgæster
foruden Spisesal, Musikslue, Salon, Kabinet, Læseværelsc og
Billardstue saml Kokken i Kælderen. Under Ledelse af Arkitekt
Rosen blev disse Bygninger opfort, og samtidig blev den 17 Tdr.
Land store og smukke Park anlagt af Gartner Itoeg- Hansen.

KURANSTALTENS 3 PERIODER

ANSTALTENS 1. PERIODE
1883—1905
UNDER OVERLÆGE FR. E. KLEE

Del er ganske naturligt — naar Silkeborg Vandkuranstalts
Historie Fra dens Aabning til Dato skal skrives — al begynde
med en Omtale af Overlæge Fr. Klee; thi han blev den Mand,
der i de første 23 Aar kom lil al drage det lunge Læs som
Anstaltens Leder.
Del var en vanskelig Opgave, han havde sal sig; men han
forslod baade ved sin Samviltighcdsfuldhed som Læge og ved
sin indlagende Personlighed al skabe sig en grund fæstet Position
blandt Kurgæsterne. Hans Stilling overfor disse blev i Aarenes
Lob som en fortrolig Ven og Huslæge.
Ved sin Side var han saa heldig al have en Bestyrelse al
fremragende Læger og praktiske Mrend, der utrættelig og uegen
nyttigt log fat paa del vanskelige Arbejde al fore Anstalten
frelst gennem alle Skær.
Studerer man Anstaltens Arkiv grundigt igennem, opdager
man hurtigt, at Driften af Silkeborg Vandkuranstalt har været
en fortsat Kamp fra Aar lil Aar.
Ganske vist har Anstalten vokset sig fremad jævnt og stol;
men netop denne Vækst krævede Udvidelser og Anskaffelser
paa alle Omraader, snart flere Værelser, Møbler, Linned og
Sengeudstyr, snart mere Plads og Materiel i Badeanstalten, og
lil det altsammen maatte skaffes Midler udover del lille Over
skud, som selve Driften kunde frembringe.
Nedenslaaende Fremstilling gør maaske et nogel massivt
Indtryk; men den giver dog et klart Billede af hele Udviklingen
i de forløbne 50 Aar og viser den uafbrudte Kamp, som de
siddende Bestyrelser og Anstaltens skiftende lægevidenskabelige
Ledere har fort Silkeborg Vandkuranstalt sejrrigt igennem.

FØRSTE DRIFTSAAR
Den 1. Juli 1883 aabnedes Anstalten; men da var kun
Societetshuset og Badebygningen helt færdige. En Del Patienter
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Socictelshusel — bygget 1883.

tog dog lil Takke med Ophold dels hos omkringboende Land
mænd, dels i interimistiske Lokaler, til Trævillaen blev beboelig.
Af Driftsregnskaberne fremgaar, at Anstalten i den korte
Aabningssæson var besøgt af ialt 50 Gæster. Den samlede Ind
tægt var kun 5,465 Kr.; men der blev dog el Driftsoverskud
paa 289 Kr., hvilket sikkert var over Forventning.
Anstaltens forsle Bestyrelse bestod af d’Hrr. Overlæge,
Professor Trier (Formand). Dr. med. Borch, I løj eslerelsad vokal
flenrichsen og Oberst Petersen, alle boende i København, saml
Maskinmester Jessen, Silkeborg; men allerede næste Aar afgik
d’llrr. Ilenrichsen og Petersen ved Døden. I deres Sted indvalgtes
Købmand C. Knap og Fabrikant Zellner, begge af Silkeborg.

1 1884 begynder der allerede at komme god Gang i Virk
somheden. Anstalten, der er aaben i 3 Maaneder, fra 1. Juni
lil 1. Seplbr., bliver besøgt af 124 Gæsler, hvoraf dog kun 92
tog Kur, og den samlede Indlægt naar op paa 19,563 Kr. med
el Driftsoverskud paa 604 Kr.
I November 1884 andrager Bestyrelsen Finansministeriet
om Fritagelse for i 5 Aar at svare Renter al Slalslaanct paa
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(le 40.000 Kr., men faar Afslag. Først i 1904 imødekommes
Onsket.
1 1885 opnaas et Laan paa 25,000 Kr. i Silkeborg Spare
kasse mod Silkeborg Kommunes Kaution, og ved Hjælp al
disse Midler lykkes det at udvide Anstalten med en ny og
meget tiltrængt Bygning, den saakaldte »Skovvilla«, der rum
mer 16 enkelte og 8 dobbelte Værelser. Bygningen, der opfores
i smuk Bindingsværksstil af Arkitekt Anion Ilosen, koster med
Møbler og Inventar ialt 21,500 Kr. Anstalten besøges dette Aar
al 130 Gæster, hvoraf 106 under Kur. Den samlede Indtægt
stiger til 25,039 Kr.; men Driften giver et lille Underskud paa
802 Kr.
Næste Aar, da Indtægten stiger til 29,672 Kr. med 154
Gæster, hvoraf 111 i Kur. bliver der el Overskud paa 422 Kr.:
men i 1887 gaar det stærkt fremad. Gæsternes Antal stiger til
225, hvoraf 153 i Kur, og den samlede Indtægt er 39,017 Kr.
med cl Driftsoverskud paa 2,765 Kr.
Samtidig med denne Fremgang stiger dog Bestyrelsens
Vanskeligheder. Badebygningens Vandlaarn viser sig hurtigt al
være for lille og maa i Foraaret 1887 ombygges til at levere
del dobbelte Antal Tonder Vand. Samtidig maa Damea fdel ingen
udvides, da det viser sig, at de kvindelige Kurgæsters Tal
konstant er 50 °/0 større end Mændenes; men Midler til en
fuldstændig Udvidelse mangler, saavel som lil Fripladser for
ubemidlede. Anstalten yder i 1887 fri Kur (Bade- og Lægehjælp)
til en halv Snes Kurgæster, men har ikke Raad til mere, hvor
for Bestyrelsen da ogsaa ansøger Ministeriet om et Tilskud af Stats
kassen paa 80,000 Kr. éngang for alle til Oprettelse af el større
Antal Fripladser og lil Udvidelse af Anstalten. Man tilbyder al
oprette Fripladser lil et Beløb, svarende lil Renter af den bevil
gede Kapital; men de smukke Planer bliver ikke til noget —
Finansministeriet giver et pure Afslag.
1 1888 gaar det noget tilbage med Besøget, idel Gæsternes
Antal synker til 172, hvoraf 136 i Kur; men Driftsregnskabet
udviser dog et Overskud paa ca. 1000 Kr.

STORE GAVER FRA KURGÆSTER
I 1889 er Besøget 124 Kurgæster og 74 Ledsagere med
samlet Driftsindtægt 33,393 Kr. og et Overskud paa 1195 Kr.
I Sommerens Løb er Stald og Vognremise udvidet, nogle Stuer
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monterede, Liggehaller anlagt, Jernkildens Omgivelser beplantede,
Parken forskønnet og Spadseregange anlagt langs Ørnso. Endelig
modtager Anstalten cl Par store Gaver fra Kurgæster, hvorved
det i Efteraaret bliver muligt at opføre en helt ny Fløj af Societetshuset med 7 Værelser lil Kurgæster paa 1. Sal og Rygeværelse,

•Sovillit* — bygget 1883.

Billardstue og 2 Værelser for Overlægen i Stueetagen. Det
tidligere Billardværclse og Læsestuen omdannes samtidig (il en
stor Salon og den tidligere Salon til Læsestue.

FUND AF GYTJE T SILKEBORGSØERNE
I 1890 er Kurgæsternes Tal 130 med 47 Ledsagere, Drifts
indtægten 33,409 Kr. og Overskudel 1836 Kr. Der or i Silkc-
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borgsoerne fundet Gyljc af en udmærket fin Beskaffenhed, og
da Gyljebade i den seneste Tid er blevet et af mange Læger
hojl skaltet og efterspurgt Lægemiddel, indrettes der i Gymna
stiksalen en Afdeling med fuldstændige Gyljebade efter Lokaog Larviksyslemet. Ved denne Badeform bliver Anstalten fuldlud
konkurrencedygtig overfor de udenlandske Anstalter, Gymnastik
salen flyttes lil Havepavillonen. — Fabrikant Zellner, Silkeborg,
dor og erstattes i Bestyrelsen med Købmand Arntzen.
1 1891 er Besoget 162 Kurgæsler og 42 Ledsagere med
samlet Indtægt 33,642 og Driftsoverskud 2,783 Kr.

STATEN YDER HJÆLP TIL FRIPLADSER
Det følgende Aar er Besoget stærkt stigende: 270 Kur
gæster med 58 Ledsagere. Driftsindtægten bliver 45,615 Kr. og
Overskudet 8,556 Kr. Den store Trang til Fripladser er i Aar
bleven afhjulpet, idel Staten har ydet Anstalten en 3aarig Bevil
ling paa 2100 Kr. aarlig til 4 hele og 6 halve Fripladser.
Endvidere har det Raben-Lewelzauske Fond ydet 600 Kr. til 2
hele Fripladser, medens Anstalten selv har ydet fri Bade og
Kur til 8 Patienter. — En mindre Spisesal til 20 Personer ind
rettes, og Selskabsværelserne forbedres. — Købmand C. Knap,
Silkeborg, dor, og i hans Sled indvælges Købmand Chr. Petersen,
Silkeborg, i Bestyrelsen.

PARKEN UDVIDES
Allerede i 1886 gjorde Bestyrelsen sig Anstrengelser for
al erhverve et Par Tønder Land af Silkeborg Vesterskov lil
Parkens Udvidelse og Indretning af hensigtsmæssige Spadsere
stier for Patienterne paa Anstalten; men Ministeriet gav Afslag.
1 Oktober 1892 gentages Forsøgel, og da er Stemningen overfor
.Anstalten bleven blidere. Allerede 20. December meddeler Finans
ministeriet, at Staten vil overlade Anstalten det ønskede Areal
(ca. l'/2Td. Land) mod en yderligere Ar vefæslea fgi ft af 15 Kr.
aarlig. 4. Juli 1893 udfærdiges Arvefæsleskødet.
*
*
*
I 1893 stiger Besøget lil 194 Kurgæster og 27 Ledsagere.
Den samlede Indtægt udgør 45,615 Kr. og Overskudet 3,430 Kr.
22 Patienter faar hel- og delvis Friplads eller fri Kur. — En
Musikpavillon bygges. — Anstaltens mangeaarige Inspektør,
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•Skov vil In* — Inggct 18S5.

Oberst løjtnant Penic/t ønsker at fra træde og erstattes i Sæsonen
af fhv. Redaktør Bønnelycke. Aaret efter afløses han af Inspektor
Gesner, Silkeborg. — Paa Grund af Svaghed fratræder Anstaltens
mangeaarigc. udmærkede Reslauralrice, Fru Schou, Ilotel Silkeborg, hvorefter Pladsen overlages af Restaurator Petersen fra
Aalborg Haand værkerforening.

NY VILLA BYGGES
Ogsaa i 1894 stiger Besoget. Kurgæsternes Tal er 227 med
76 Ledsagere og den samlede Indtægt 48,873 Kr. med 7.904
Kr. i Overskud. — Paa det nye Terrain, som i Fjor blev over
ladt Anstalten, opfores i Efteraaret en lille Villa, der faar Navnet
»Granly«. Villaen tænkes beregnet til Isolering af alvorligere Syge.
I Aarene 1895. 96 og 97 er Besøget henholdsvis 198, 233
og 225 Kurgæster med 68. 63 og 55 Ledsagere. Driftsindtægten
er henholdsvis 46,086, 48,738 og 52,132 Kr. med følgende
Overskud: 5,625, 6,431 og 7.734 Kr. — Paa Grund af det stigende
Besøg maa der i Vandtaarnet indlægges en ny, stor Beholder
lil varmt Vand. — El Kølehus og Ishus bygges. — Medens
Anstalten tidligere har modtaget Patienter Ira Pensionaterne
»Ørnso« og »Solbakken«, bygges i 1895 et tredje Pensionat:
Villa »Augusta«.
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DA M E BA D E N E UDVID E S
l Aarel 1898 stiger Besøget alter: 252 Kurgæsler med 43
Ledsagere, og da Afdelingen for Damebadene i lang Tid har
været meget for lille, udvides den med en slør Tilbygning,
særlig beregnet til Massage og Gyljeomslag. Ligeledes indrettes
en Torresluc. — Endnu maa nævnes, al Anstaltens mangeaarige
og udmærkede Formand, Professor Trier, afgaar ved Døden.
Di', mod. Borch indtager hans Plads, og Professor Chr. Gram
indtræder i Bestyrelsen som nyt Medlem.
1 Aarene 1899 og
stadigt
o 1900 er Besogel
o
o tilfredsstillende
med henholdsvis 249 og 245 Kurgæsler med 40 og 21 Ledsagere.
Den samlede Driftsindtægt er henholdsvis 55,064 Kr. og 50,911
med Overskud 7,590 og 5,087 Kr.

11 OVED BYGN INGEN UDVI DES
1 Sommeren 1900 lykkes det — imod Silkeborg Kommunes
Garanti — at opnaa et 15aarigt Laan paa 30,000 Kr. hos For
sikringsselskabet »Danmark«, og disse Midler anvendes i Efteraarcl 1900 og Foraarel 1901 lil Opførelse af en større Tilbygning til
Hovedbygningen. Der bliver i Stueetagen indrettet en Spisesal paa
14 Gange 24 Alen og paa 1. Sal 11 nye Værelser lil Kurgæsler.

Efter denne Kraftanstrengelse kommer cl daarligt og endnu
4 magre Aar. I 1901 er der kun 198 Kurgæsler med 22 Led
sagere, og Aarel ender med el mindre Underskud. Del gaar
lidt bedre i 1902 (216 Kurgæster og 10 Ledsagere); men i 1903
og 1904 daler Besøget lil 204 Kurgæsler foruden Ledsagere, og
Udbyttet er ringe. 1903 viser et Driftsunderskud paa 418 Kr.
Det er derfor intet Under, at Bestyrelsen i 1904 anmoder
Staten om Rentefrihed i 10 Aar af 1. Prioritetslaanet paa de
40,000 Kr. Andragendet bevilges; men da heller ikke Sæsonen
1905 bliver videre god — 218 Kurgæster med 9 Ledsagere —
kan del ikke undre, at Bestyrelsen 16. November samme Aar
sender et indtrængende Andragende til Regering og Rigsdag om
Overladelse af Anstaltens Areal lil fri Ejendom samt Eftergivelse
af Restbeløbet af Slalslaanct (27,600 Kr.) foruden el Tilskud
paa 18,000 Kr. til Indretning af elektriske Lysbade. Bestyrelsen
faar imidlertid i Februar 1906 et afslaaende Svar.
Nogle faa Maaneder senere rammes Anstalten af et endnu
langt haardere Slag, idel den mister sin gamle, veltjente Overlæge.
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ANSTALTENS 2. PERIODE
1906—1915
UNDER OVERLÆGE, DR. MED. ERIK FABER
Aaret 1906 kan vel nok med god Grund betegnes som el
mærkeligt og kritisk Aar for Silkeborg Vandkuranstall. Dens
gamle Leder, Overlæge Fr. E. Klee, har netop lukket sine Øjne,
og ingen kender endnu, hvem der kan og vil erstatte ham.
Dertil kommer yderligere, al Bestyrelsens udmærkede For
mand, Dr. med. Borch, og endnu el af Bestyrelsens Medlemmer,
Købmand Frode Arntzen, Silkeborg, afgaar ved Døden.
Det hele ser sort ud, men all føjer sig langt bedre, end
man straks kunde vente.
Til Formand lykkes det at finde en sjælden dygtig og
praktisk Mand, Direktør Ivar 13. Goldschniidt, København, og
lil Overlæge Klees Efterfølger den ansete unge Læge, Dr. med.
Erik Faber. Det kan ogsaa belegnes som værende af stor Betyd
ning for Anstalten, at en saa fremragende Læge som Professor
Israel Rosenthai ved sin Indtræden i Bestyrelsen paa delle
kritiske Tidspunkt satte sit Navn som Læge ind for Silkeborg
Vandkuranstall.
Med Erik Fabers Overtagelse af Ledelsen ved Sæsonens
Begyndelse 1. Juni mærker man straks, at Anstalten hejser nye
Signaler. Der indføres nye Behandlingsmaader, bl. a. lokal Varm
luftsbehandling, og den diæliske Behandling anvendes systematisk
og i betydelig større Udstrækning end hidtil. Som noget nyt
anbringes Diætpalienterne i Spisesalen ved særlige Borde, saa
vidt muligt hver Diæt ved sit Bord, hvilket har den Fordel, at
man ved de almindelige Borde kan benytte alle Slags Betler
uden Fare for at friste eller skade enkelte Patienter.

»SILKEBORG VANDKURANSTALT
SOM KURSTED«
At der fra Overlæge Erik Fabers Side foreligger en maalbevidst Stræben efter at gore Silkeborg Vandkuranstall til en
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fysikalsk-diætisk I lelbrcdclsesanslalt, der ledes efter samme
videnskabelige Principer som Hospitaler, fremgaar klart al en
Artikel med omstaaendc Overskrift i Anstaltens Beretning lor
Aarel 1906.

STATEN TRÆDER TIL
Medens Aarel 1906 giver cl Underskud paa 3,098 Kr.,
viser allerede Aarel 1907 betydelig Fremgang: 235 Kurgæsler
med 13 Ledsagere og el Overskud paa 3,814 Kr.
Samtidig modtager Bestyrelsen Meddelelse om. al Staten
efter Ansøgning har bevilget Anstalten cl Tilskud paa 50.000
Kr. til Udvidelse og Forbedringer, samt al del aarlige Tilskud
lil Fripladser vil blive forhøjet Ira 2100 lil 3000 Kr. aarlig.
Større Ombygninger kan paa Grund af den korte Tid ikke
foretages for Sæsonens Begyndelse; men af mindre Arbejder
fuldfores: Flytning og Udvidelse af Liggchal i Nærheden al
»Granly«, Omlæggelse af Tennisbanen saml Anskallelse al nye
Douchekaledre og Fajancebadekar lil Kulsyrebade.

MINDESMÆRKE FOR OVERLÆGE KLEE
Den 30. Maj 1907 afsløres et Mindesmærke for afd. Over
læge Fr. E. Klee, rejst af Patienter og Venner. Del beslaar al
en Sandstensslolte med el Porlrælrelief af Overlægen, tegnet
og modelleret af Billedhugger Siegfr. Wagner. Paa Bidragydernes
Vegne
blev Mindesmærket overdraget
Anstalten al Grosserer
O
o
Axel Petersen, København. (Se Billede Side 57).

1 1907 afgaar el af Bestyrelsens Medlemmer, Kobmand
Chr. Petersen, ved Døden og erstattes af Red. Sophus Sørensen.
Ved Sæsonens Slutning fratræder Anstaltens Restaurator. Ur.
Petersen, idel Anstalten fra næste Sæson selv har besluttet al
overtage Restaurationen.

UDVIDELSER OG FORANDRINGER
1 Foraaret 1908 slaar de forskellige Ombygninger færdige.
Den ny Tilbygning, hvormed Badeanstalten er udvidet, inde
holder Rum til Kulsyrebad for Mænd og Kvinder, 9 Hvilerum
med Lojbænke lil Behandling med Gytjeomslag, Pakninger og
lign, samt Doucheapparalcr lil forskellige Bade. I en anden Til-
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SocictcUhuscls nye Floj — byggel 1S89.

bygning er indrettet et stort Venteværelse saml Konsullalionsslue og Laboratorium. I Loflelagen over Tilbygningerne er ind
rettet 7 Værelser lil Brug for Badcpcrsonalcl og andre Funk
tionærer. — Endelig er der fuldfort betydelige Forandringer i
Selskabs- og Kokkenlokalerne i Hovedbygningen. Hele Udgiften
har været 29/i33 Kr.

2 5 - A A R S J U BI LÆ U M S F E S T
I. Juli 1908 fejrer Anstalten sin 25aarige Fodselsdag med
en smuk og fornøjelig Festlighed. Bademestrene Andersen, og
Christensen, der har været knyttet til Anstalten fra dens forslc
Begyndelse, overrækkes hver cl Sølvbæger med en Pengesum
som Tak for deres udmærkede Arbejde i Anstaltens Tjeneste.

I Aaret 1908 er Besøget rigtig godt: 239 Kurgæslcr med
17 Ledsagere, en samlet Indtægt paa 53,515 Kr. og et Over
skud paa 6,821 Kr.
1 Slutningen af Sæsonen 1909 er der Lægemøde i Aarhus,
og 1zi0 af dels Deltagere aflægger Anstalten cl Besøg. Anstalten
beses, og Deltagerne faar ved en slaaende brokost Lejlighed
lil at sc og smage paa en stor Del af Kokkenets forskellige
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Mincralvandshnl — bygget 1889.

Diælrclter. Foruden den daglige Kost er der til Stadighed paa
Spisesedlen 5 forskellige Diæter for Mave- og Tarmsygdomme,
Sukkersyge, Afmagring og vegetabilsk Diæt for Gigtpatienter
og urinsur Diatese.
Da Sæsonen 1909 giver cl Underskud paa 3,870 Kr. (Kur
gæsternes Tal har kun været 214 med 30 Ledsagere), haaber
man, al del store Lægebesøg vil blive af Vigtighed for Anstalten.
Del viser sig da ogsaa, at Aarene 1910 og 1911 bringer stigende
Besog (241 og 247 Kurgæsler med 21 Ledsagere) og Balance
paa Driften. Forovrigt ophæves Stillingen som Inspektør paa
Anstalten for at nedbringe Driftsudgifterne. Dennes Arbejde
overdrages Oldfruen og Overlægen.
Der følger nu 4 gode Aar med stigende Besøg (fra 262 til
298 Kurgæsler foruden 20—30 Ledsagere aarligl) og stigende
Overskud fra 3000 til 10,000 Kr.
I 1910 udtræder Apotheker Axel Nielsen efter egel Ønske
af Bestyrelsen. 1 hans Sted indvælges Fabrikant Hammer, der
samtidig overlager Stillingen som Kasserer. I 1912 indvælges
Overretssagfører Lauritz Heine og Viceskoleinspektør EsbenPetersen i Bestyrelsen, sidstnævnte som Repræsentant for Silke
borg Byraad. Endelig udtræder i 1915 Fabrikant Hammer al
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Liggchnl — bygget 1012.

Bestyrelsen efter eget Ønske og erstattes af Kobmand
Schmidt, der samtidig overlager Kassererposten.
Naturligvis er Bestyrelsen stadig energisk og initiativrig.
I 1911 anskaffes nyt Service, særlig fabrikeret lil Anstalten,
Skumberga-Vandfillre til Drikkevand i Hovedbygningen og Skov
villa saml W. G.-Anlæg i sidstnævnte Bygning. I 1912 flyttes
Massage- og Gymnastiksalen til Badebygningen, Kokkenelevalor
anskaffes, og ny Liggehal bygges.
Endelig andrager Bestyrelsen i Oktober 1912 Ministeriel
om al maalte overdrages fuld Ejendomsret af Anstaltens Areal
imod Kapitalisering af Arveafgiften (2300 Kr.); men Justits
ministeren svarer den 26. Juli 1913, al man ikke kan gaa ind
paa del ansøgte.

ELEKTRISK LYS INSTALLERES
OVERALT
Paa dette Tidspunkt har Anstalten imidlertid fuldfort en
ny, betydelig Udvidelse, der vidner om ustandselig Fremdrift.
Der er i Foraaret 1913 indlagt elektrisk Lys i alle Bygninger
og anskaffet elektriske Pumper i Maskinhuset. Badeanstalten
udvides stærkt for al skaffe Plads til elektriske Lys- og Kar
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bade. Og endelig foretages en Udvidelse al Salonen med Op
stilling af en smuk Marmorkamin, Villa »Granly« forsynes
med Sanitets-Anlæg, og Bygningen indrettes lil Bolig for Over
lægen.
Ogsaa i 1914 og 1915 foretages store Udvidelser og Repara
tioner overall.
Den vigtigste Begivenhed er dog ubetinget, al Overlæge
Erik Faber i Sommeren 1915 meddeler, at han har modtaget
Pladsen som Overlæge for del nye Kursted »Montebello« og
derfor fratræder sin Stilling her ved Sæsonens Udlob den 15.
September.

ANSTALTENS 3. PERIODE
FRA 1916
UNDER OVERLÆGE ARNE FABER
Selvfølgelig var det en alvorlig Sag for Anstalten al miste
den Mand, der i 10 Aar havde været dens lægevidenskabelige
Leder; men Bestyrelsen var saa heldig ret hurtigt at finde en
Mand, der fuldt ud kunde erstatte ham, nemlig Overlæge Arne
Faber, tidligere Reservelæge paa Bispebjerg Hospital.
Paa cl Bestyrelsesmode 8. Januar 1916 blev Arne Faber
engageret som Anstaltens Overlæge, og det viste sig straks, at
man havde fundet den rolle Mand, der havde Lyst, Energi og
Dygtighed lil al tage den vanskelige Opgave op.
Anstalten aabnes allerede 15. Maj, allsaa 2 Uger tidligere
end sædvanligt, og Sæsonen udvides til 15. September. Bcsogcl
stiger i delle Aar lil 309 Kurgæsler og 30 Ledsagere. Den
samlede Indtægt er 98,951 Kr. med Overskud og Afskrivning
paa l i Isam men 11,583 Kr.
Borgmester Ileide-Jørgensen indvælges i Bestyrelsen som
Byraadets Repræsentant i Stedet for Viceskoleinspektør EsbenPelersen.
Der foretages ret store Reparationer for al forbedre det
»holelmæssigc«; men samtidig sysler Bestyrelsen med store
Byggeplaner og andrager 24. November Byraadel om Garanti
for cl Bygge laan paa 60,000 Kr., imod at 4 af Bestyrelsens
Medlemmer yder el Laan næstefter paa 20,000 Kr.
Da Byraadel giver Afslag, lager Bestyrelsen paa eget
Initiativ fat paa den mest paatrængende Del af Byggeplanen,
nemlig Udvidelsen af den kvindelige Badeafdeling, idet mim der
til anvender en Del af Anstaltens egne Midler, dels oplager cl
større personligt Laan hos Bestyrelsen. I denne nye Bygning
oplages Stueetagen udelukkende af Afklædningsrum og Hvile
rum for Kurgæsterne saml af en ny Gymnastik- og Massagesal.
Paa 1. Sal indrettes en Række nye og yderst moderne Gæste
værelser.
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Delle er dog kun Begyndelsen paa Bestyrelsens Anstrengel
ser. Allerede i Januar 1917 indsender denne et Andragende lil
Justitsministeriet om el udvidet Laan paa 147,000 Kr., saaledes
al Staten i Fremtiden bliver eneste Prioritetshaver med el samlet
Laan paa 175,000 Kr.
Andragendet motiveres med det stærkt forøgede Besøg,
der gor en betydelig Udvidelse af Badeanstalten lil en bydende
Nødvendighed.
»Som Hovednerven i Anstaltens hele Drift maa — udtaler
Bestyrelsen — Badeanstalten holdes paa Højde med de nyeste
Indretninger og moderne Principer, hvis man vil holde Silke
borg Vandkuranslall oppe paa dels nuværende Niveau som det
bedst indrettede og overhovedet mest fremragende Etablissement
af denne Art, ligesom det er del ældste her i Landet i sin Art«.
Det viser sig hurtigt, at denne Vej til at opnaa Midler til
al bygge for ikke er farbar; men Bestyrelsen opgiver ikke
Ævret.
Allerede i Maj Maaned indsender den lil Justitsministeriet
et nyt Andragende om, al den Grund, som er overdraget
Anstalten i Arvefæste, maa blive den overladt som fri Ejendom.
»Naar det — udtales det i Andragendet — under de nu
værende Forhold ikke kan ventes, at Staten vil støtte os enten
som eneste Prioritetshaver eller ved Garanti for el yderligere
Byggelaan, er det kun muligt for Anstalten at løse de store,
nye Opgaver, den slaar overfor, hvis Staten vil give os fri
Ejendomsret over den Grund, hvorpaa Anstalten er bygget. —
Vi anmoder indtrængende om, al Staten vil overdrage os Arealet
gratis, særlig i Betragtning af, at Anstalten siden 1912 ikke har
modtaget noget aarligl Tilskud fra Staten. — Subsidiært andrager
vi om al faa Arealet overladt til en billig Afslaaelsessum, i
hvilken Henseende vi henviser lil et for flere Aar siden ind
givet Andragende, for en kontant Sum, der svarer til Kapi
taliseringen af den Grundafgift, som Anstalten nu aarlig betaler
Staten«.

FORHANDLINGERNE MED STATEN
Efter aarlange Forhandlinger med Ministeriet og Rigsdagen
lykkes del endelig at gennemføre Sagen. Den 6. Februar 1918
meddeler Landbrugsministeriet, al del efter Forhandling med
Finansministeriet vil være villigt lil at søge Lovhjemmel lil,
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Kurhuset — bygget 1017 (Østfløj) og 1020 (Sydfloj).

at Arealet overdrages fra Arvefæste lil fri Ejendom uden
Vederlag paa nærmere Betingelser, der efter yderligere For
handling file følgende Indhold:
1) Den Arealet paahvilende aarlige -Arvefæsteafgift af 115
Kr. afløses af Aktieselskabet i Henhold lil Lov Nr. 102
af 29. April 1913 om Afløsning af flere Statskassen tilflydende Afgifter og samme paahvilende Byrder.
2) Det af Statskassen ydede Prioritetslaan, stort til Best
27,600 Kr., indfries af Aktieselskabet til den 11. Juni
eller 11. December Termin, der indtræder l/22 3Aar
4 5 efter
Stadfæstelsen af den Lov, i Henhold til hvilken Arealet
overdrages Anstalten til Ejendom.
3) Der maa ikke uden Landbrugsministeriets Samtykke
foretages Udstykning, Salg eller andre Dispositioner,
hvorved Ejendomsretten over Arealet helt eller delvis
bringes til Ophor; ej heller maa der uden Landbrugs
ministeriets Samtykke paalægges Ejendommen nogen
Behæftelse.
4) Der maa ikke foretages nogen Hugst af Skovbestanden
uden Sialsskovvæsenets Samtykke og efter dels Udvis
ning, og Skoven skal i det hele være undergivet Stats
skovvæsenets Tilsyn.
5) I Anstaltens Bestyrelse skal der indtræde en Repræ
sentant for Staten.
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6) Anstalten skal drives paa samme Maade som hidtil,
ogsaa med Hensyn til 'Tildeling af Fripladser.
7) Saafreml Anstalten eller Regeringens Skon ikke længere
drives som Kuranslalt, eller Driften ikke længere væsent
lig er anlagt derpaa, eller saafreml der af nogen Kreditor
skulde blive foretaget Retsforfølgningsskrid l, sigtende til
al soge Fyldestgørelse i Ejendommen, eller saafreml
Aktieselskabet maatte komme under Konkurs, skal Staten
være berettiget til al overtage Arealet med de paa
samme staaende Bygninger. Maskiner. I)riftsmalcricl og
Driftsinventarium, all uden Vederlag, men imod al over
tage de paa Ejendommen med Tilbehør hvilende tinglæste Pantebehæflelser, dog al den Pantegæld, som Stats
kassen saaledes skal være forpligtet til al overtage, ikke
maa overstige 2/3 af det Beløb, hvortil Ejendommen mod
foranførle Tilbehør takseres ved den Vurderingsforrelning, der vil være al optage i Anledning af Pantsæt
ningen.

I Bemærkningerne lil Lovforslaget oplyser Ministeriel, al
Andragendet fra Azandkuranslallen er anbefalet af Sundheds
styrelsen, der har udtalt, »al Silkeborg Vandkuranstalt er en
særdeles veldreven Kuranslalt, hvis Bestræbelse for al være paa
Højde med Tidens Krav bor slottes«, og Landbrugsministeriet
tilføjer, al »det maa erkendes, al Anstalten har en saadan sam
fundsmæssig Betydning, at der kan være Grund for Staten til
al bringe el Offer ved al imødekomme Bestyrelsens Ønske, saa
vidt som det er foreneligt med Statskassens Interesser«.
Betænkningen slutter iøvrigl med følgende interessante
Bemærkninger lil Forstaaelse og Begrundelse af § 7:
Som del vil ses, gives der Staten en Bel — men
ikke nogen Pligt — til under visse Forudsætninger al
kunne overtage Ejendommen mod de paa samme slaaende Bygninger, Maskiner, Driftsmaleriel og Driflsinvenlarium, alt uden Vederlag imod at overlage den Ejen
dommen paahvilende Pantegæld, der dog højst maa
andrage 2/3 af den Værdi, som er fastsat for Ejendom
men med foranførle Tilbehør ved den Vurderingsfor
retning, der vil være at afholde i Anledning al Pant
sætningen. Et Laan kan ikke ret vel lænkes oplaget i
en Ejendom som den her omhandlede, uden al Pant
sætningen kommer lil at omfatte saavel Grunden med
paaslaaende Bygninger som del til Anstaltens Drift
horende Inventar af foranførte Beskaffenhed. Saafreml
Staten vil benytte sig af Retten til at overlage Ejen
*
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dommen, maa Staten paa den anden Side ogsaa være
forpligtet til al overtage de flen paahvilende Pantebchæflelser; thi i modsat Fald vilde Øjemedet med hele
Afhændelsen, al sætte Selskabet i Stand lil at belaanc
Ejendommen, ikke opnaas. Da Laanets Størrelse inden
for den fastsatte Grænse bestemmes af Landbrugsmini
steriet, og Staten gennem sin Repræsentant i Bestyrel
sen har Adgang lil al folge Bestyrelsens Transaktioner,
er Statens Tarv formentlig tilstrækkelig sikret, om den
skulde linde Anledning lil en Gang i Tiden al overlage
Ejendommen; men den er. som bemærket, i saa Hen
seende ganske frit stillet.
Sluttelig skal man oplyse, al Selskabels Aktiekapital
udgør 95,100 Kr., hvoraf der, efter hvad Bestyrelsen har
oplyst, aldrig er betalt Udbytte, idet Overskud altid,
hvor saadanl har fore ligget, er anvendt til Forbedringer
og Udvidelser, saml al Anstalten for Øjeblikket har en
Prioritetsgæld, indbefattet Gælden til Statskassen, paa
ca. 95,000 Kr., og at Arealet saml Bygninger er brand
forsikret for ca. 332,000 Kr.. Maskiner og Inventar for
ca. 63,000 Kr. og Løsøre for ca. 70,000 Ivr.
*).
Del skal endnu tilføjes, al Lovforslaget fik en yderst vel
villig Behandling i Rigsdagen og sluttelig vedtoges 30. Novem
ber 1918.

NAVNET »SILKEBORG BAD«
Aarel 1918 synes ogsaa i anden Henseende al være cl
Mærkcaar i Anstaltens Historie. Del gamle Navn »Silkeborg
Vandkuranslall« Iræder i Baggrunden, idet Anstalten overfor
Offentligheden faar Navnet »Silkeborg Bad« —cl Navn, der ved
sil internationalt fastslaaede Præg bedre svarer lil Anstaltens
Virksomhed.
1 Anstaltens Aarsbcrclning for 1918 motiverer Overlæge
Arne Faber da ogsaa delle i følgende Bemærkninger, der hejser
Anstaltens Fane som moderne Kuranslall;
»Da Anstalten 1883 gennem en Kreds af Læger og
andre interesserede blev dannet som den forste i sin
Art i Danmark, blev der af Stifteren—Overlæge Klee
— skabt en Tradition, der i Hovedsagen er bevaret
gennem Aarene.
Men Udviklingen har ganske forandret Kuranslaltens
Virksomhed. Den gamle Vandkuranslall havde med sin
*) Nu i 1932 er don samlede Værdi over 000,000 Kr.
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specielle, noget lægmandsaglige Karakter en gennem
selve Navnet begrænset Opgave.
De moderne Kuranstalter — navnlig de saakaldtc
»lukkede Anstalter« — har mere og mere taget Præg
af medicinske Afdelinger, der med samt deres Labora
torier, Undersøgelsesstuer og Diætkokkener er flyttet
bort fra Byerne. Dette har bl. a. bragt den Fordel, al
Patienter nu kan faa deres Reconvalescensophold paa
samme Sted, hvor de faar deres Sygdom behandlet.
»Silkeborg Bad« har — bl. a. gennem den forrige
Overlæge, Dr. med. Erik Fabers Indsats — været med
i hele denne Udvikling—og vil stadig være del, saa
ledes at denne — Landets ældste og største Kuranslall
— kan naa op paa Højde med de tilsvarende Anstalter
i Udlandet«.

Medens den samlede Indtægt i 1917 var 133,052 Kr. og
Overskudel 11,794 Kr. (Kurgæslernes Tal 379), stiger det sam
lede Indlæglslal i 1918 lil 205,187 Kr. og Kurgæslernes Tal lil
459 -)- 37 Ledsagere. Sæsonen har forsøgsvis været holdt aaben
fra 15. Maj lil 1. Oktober, og Resultatet har været saa godt,
at man i 1919 vil holde aabenl i samme forlængede Tidsrum.
Der anskaffes en Mængde nye Møbler, bl. a. et elegant Herre
værelse, og man udvider Badeanstalten med en Multoslal saml
et Fircellebad. Paa Grund af Dyrliden daler dog Overskudet
delte Aar ned til 350 Kr. 1 Bestyrelsen indtræder Læge Chr.
Schioth som Byraadels og Folketingsmand, Redaktør Jacob
Christensen som Statens Repræsentant.
I 1919 stiger Besøget yderligere, nemlig lil 511 Kurgæsler
og 25 Ledsagere. Paa Grund af Dyrliden med de stigende Kur
laksler sliger den samlede Indtægt lil 242,099 Kr. Regnskabet
viser 7,482 Kr. lil Henlæggelse og Overskud.

DEN SIDSTE STORE NYBYGNING
Ved Arealets Overgang til fri Ejendom har »Silkeborg Bad«
endelig opnaaet Muligheden for at gaa en større Udvikling imode;
men for Bestyrelsen oplaarner sig store Vanskeligheder, ikke
mindst ved at skaffe del fornødne Byggelaan. Den projekterede
Plan omfatter en stor Tilbygning til Badeanstalten med Hvilehal, Omklædningsrum m. m. og paa 1. Sal 9 Gæsteværelser
med 1. Klasses Udstyr. Tilbudssummen for denne Nybygning
med tilhørende Driftsmateriel og Hotelinventar andrager ca.
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225,000 Kr., og naar alle Anstaltens ældre Laan indfries, bliver
der Brug for el samlet Laan paa 330,000 Kr.
Efter forskellige
Henvendelser otil større PengeO forgæves
O
instituler lykkes det i Foraarel 1919 ved Hjælp af Elalsraad
Aggerholm al opnaa det ønskede Laanetilbud fra Holstebro
Bank, idel dog Silkeborg Byraad paalager sig en Kaution paa
80,000 Kr. (mod tidligere 40,000 Kr.).
Der lages hurtigt fal paa Byggeforetagendet, og ved Sæsonens
Begyndelse i Foraarel 1920 slaar den smukke og imponerende
Nybygning færdig. Særlig den nye Række Værelser paa 1. Sal
tilfredsstiller alle Krav paa Komfort (Centralvarme, varmt og
koldt Vand, Dobbeltdøre, elektrisk Lys, Liggeallan).
Forovrigl er en ny Fløj ved Herrebadene opfort til Ind
retning af Kulsyrebade.

1 Sæsonen 1920 har Besøgel været 464 Kurgæster og 36
Ledsagere. Den samlede Indtægt stiger lil 278,630 Kr.; men paa
Grund af Dyrliden bliver Overskudel kun minimalt (413 Kr.).
Anstalten har den Sorg al misle sit mangeaarige Bestyrelses
medlem, Professor Israel Rosenthai. 1 hans Sled ind vælges Over
læge, Dr. med. 14 Scheel.
I Sæsonen 1921 modtager Anstalten 1. Del af en 3aarig
Bevilling fra Sialen paa ialt 15,000 Kr. lil Understøttelse til
Mindrebemidlede, der søger Silkeborg Bad.
Dyrtiden er nu ved al ophore, hvorfor Taksierne paa Badet
nedsættes. Den samlede Indtægt er gaael ned til 221,906 Kr.,
medens Afdrag og Afskrivning iall udgør 8,572 Kr. Kurgæsternes
Tal har samtidig været 329 med 52 Ledsagere.

SILKEBORG BADS VENNER
En meget betydningsfuld Begivenhed sker i Sæsonen 1921,
idet en Kreds af Kurgæster danner en Forening under Navnet
»Silkeborg Bads Venner«. Denne Forening, hvis Formaal er at
hjælpe Silkeborg Bad ved Indkøb af dyrere terapeutiske Appa
rater samt Udsmykning af Kuranslallen, viser sig i det følgende
Tiaar som den store Hjælper, naar Anstalten staar overfor
Opgaver, som den økonomisk ikke kan magte. Til al begynde
med skænker »Vennerne« i 1921 Anstalten el kostbart Dialhermi-
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apparat, og Anret efter bringer de en Hjælp, der gor det muligt
for Silkeborg Bad al frigøre Midler til Hjælp for Ubemidlede.

B Y G(; ESUM \l EN OV E RS K R E D ET
For udenforslaaende ser all paa delle Tidspunkt snare godt
ud for »Silkeborg Bad«; men Virkeligheden er en anden. Saa
snart Byggeregnskabet foreligger, gor Bestyrelsen den ubehage
lige Opdagelse, al Byggesummen — væsentlig paa Grund al de
under Byggeriet uberegnelige og mægtigt stigende Arbejdsløn
ninger — er overskredet med ca. 50,000 Kr., og al man, naar
all er belalt, slaar ganske uden Driftskapital. Del lykkes al
kore igennem Sæsonen 1921; men denne er ikke i Siand lil al
redde Situationen. Der kan ikke laanes, hverken hos Silkeborg
Kommune eller Staten, og Anstalten — der i Virkeligheden ejer
overskydende Værdier paa 000,000 Kr. — slaar cl Øjeblik over
for den mærkelige Situation: al maalte lukke sine Porte.
Overfor denne Katastrofe lager den ulønnede Bestyrelse
Allærc og fremskaffer i Oktober 1922 de manglende 50,000 Kr.,
bl. a. ved en Kassekredit paa 35,000 Kr., som dens Medlemmer
personlig kautionerer for i Silkeborg Sparekasse.
Situationen er reddet, og
O »Silkeborg
O Bad« Ogaar alter sin stolle
Gang fremad.
I 1922 er Besoget 373 Kurgæsler med 54 Ledsagere. Den
samlede Indtægt er 218,599 Kr. med en Afskrivning paa
9,470 Kr.
Del følgende Aar bliver cl af Anstaltens bedste, idet den
samlede Indtægt stiger lil 238,479 Kr., og Afskrivningen naar
op til 20,850 Kr. Kurgæsternes Tal er samtidig 391 med 38
Ledsagere.
Badet forøger i 1923 sin terapeutiske Virksomhed gennem
en Udvidelse af Eleklricitetsafdelingen og gennem store For
bedringer af det hotelmæssige. Fra »Silkeborg Bads Venner«
kommer en ny, værdifuld Gave i Form af en Kulbuelysinslallalion ad modum Finsen.
Den 1. Juli fejrer Badet sin 40aarige Sliflclsesdag med en
smuk Fest, hvor bl. a. Lægestanden er rigt repræsenteret.
Lige før Nytaar mister Bestyrelsen alter el af sine Med
lemmer, idet Overlæge Scheel afgaar ved Døden. Han erstattes
af Professor, Dr. med. Svend Monrad.
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FR1LUFTSSA NATORIET
Paa Tilskyndelse af Anstaltens initiativrige Overlæge har
Badet i Foraaret 1924 lejet af Staten et Areal paa 1 Hektar
Land til Friluftssanatorium. Pladsen, der har Fald mod sydvest
og ved højt Stakit er adskilt i lo Dele for Mænd og Kvinder,
er bevokset med spredte Træer og fuldstændig vind beskyttet,
saa den fortrinligt egner sig til Sol- og Luflbade. Patienterne
kan tillige under Ledelse af en Sygegymnast deltage i SygeMolionsgymnaslik i fri Luft. Vod delle Friluftssanatorium har
Anstalten faael et værdifuldt Middel til Hjælp ved den Hærd
nings-og
ved mange
medicinske
O
O Træningslera
O
I pi, der er saar> vigtig
O
O
Sygdomme.
Af Begivenheder i 1924 kan nævnes, al »Silkeborg Bad« paa
Sundhedsstyrelsens Foranledning havde Besog af 30 af Folke
forbundets Læger fra alle Verdens Egne. »Silkeborg Bad« fik
herved Lej lighed lil at vise de fremmede Læger et dansk Kur
sted. Senere paa Soinmeren havde Badet Besog af et større
Antal Journalister fra ledende engelske Blade. Ved en Aflenfesl
gjorde »Silkeborg Bad« sit bedste for — epia Kursted — al
repræsentere Danmark.
I »Silkeborg Bad«s Bestyrelse sker den Forandring, al
Professor Gram paa Grund af Alder trækker sig tilbage, og al
Professor, Dr. med. Otto 1< C. E. Petersen indtræder i hans Plads.
Besøget i 1924 og 1925 er omtrent uforandret, nemlig hen
holdsvis 380 og 389 Kurgæster. Don samlede Indlægi er 237,662
Kr. og 242,821 Kr. med en Afskrivningssum paa henholdsvis
12.638 og 7,722 Kr.

STORSLAAET GAVE
FRA SILKEBORG BADS VENNER
Aaret 1925 bliver særlig mindeværdigt ved, at »Silkeborg
Bads Venner« skænker Badet en hel ny Behandlingsafdeling i
eget Hus — en Tilbygning li) Badene, der koster ca. 20.000 Kr.
Afdelingen er en Udvidelse og en Nydannelse af den elcklroterapeu tiske Virksomhed. I den nye Bygning, der er inddelt i
en Afdeling for Damer og en for Herrer, findes Kulbuelys,
Kvægsolvkvarlslys, Dialhermi, Fircellebad og andre elektriske
Behandlingsapparater. Desuden er der indrettet en hel ny Afdeling
for Inhalalionsbehandling af Aslhma, Bronchilis, Hals-og Næselidelser.
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Bestyrelsen undergaar i 1925 betydelig Forandring, idel
Anstaltens mangeaarige Formand, Direktør Ivar B. Goldschniidt
trækker sig tilbage og erstattes af Formanden for »Silkeborg
Bads Venner«, Fabrikant John Jacobsen, Kobenhavn. 1 Stedet for
Læge Chr. Schjoth indtræder Landsretssagfører N. C. A. Nielsen
i Bestyrelsen som Byraadels Repræsentant, og endelig erstattes
Overretssagfører Laurits Heine, der afgaar ved Døden, af Højeste
retssagfører Otto Bang.
I 1926 er Besøget 363 Kurgæster, den samlede Indtægt
237.272 Kr. og Afskrivningen 28,854 Kr.
Det følgende Aar er Besøget lidt mindre (359 Kurgæster)
og den samlede Indtægt 205,926 Kr. med Afskrivning af 7,817 Kr.
1 1927 modtager »Silkeborg Bad« fra Billedhuggerinde Nanna
Johansen 2 meget smukke Statuer, som anbringes i Parken.
Samme Aar indtræder Grosserer N. M. Nielsen i Bestyrelsen
som Byraadels Repræsentant i Stedet for Landsretssagfører
Nielsen, og i 1929 indtræder Borgmester Bindslev i Grosserer
Anelsens Plads.

CENTRALVARME
Aarel 1928 udmærker sig særlig ved, al det er lykkedes
Bestyrelsen al skabe Midler lil Indlæggelse af Centralvarme i
Hovedbygningen, saaledes at der nu findes Opvarmning i Kur
husets 18 Værelser, i Sovillas 8 Værelser og i Hovedbygningens
32 Værelser. Som Folge deraf beslutter Bestyrelsen at aabne
Sæsonen næste Aar allerede fra 1. Maj, saaledes al Anstalten
for Fremtiden er aaben i 5 Maanedcr indtil 1. Oktober.

Samme Aar installeres Radio i Hovedbygningen. Besøget
er i 1928 ialt 358 Kurgæster med 52 Ledsagere, I 1929 346
Kurgæsler med 35 Ledsagere. Den samlede Indtægt en henholdsvis
197,510 Kr. og 194,886 Kr. med Afskrivninger paa 9,137 og
8,186 Kr.

ANSKAFFELSER OG FORBEDRINGER
løvrigt sker der adskilligt i Aarel 1929 og de følgende
Aar. Carlsbergfondet skænker Anstalten 2 prægtige Statuer:
»Aarhuspigen« af Kaj Nielsen og den græske antike Statue
> Sandalbinderen«.
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Et nyt Diathermiapparat anskaffes, nye Doucheruin indrettes
i Badene, elektrisk Pumpeanlæg i Maskinhuset, elektrisk Central
varmeanlæg i Skovvilla. Parken forskønnes, og endelig har
»Silkeborg Bads Venner« skænket Anstalten ca. 6000 Kr. til al
skaffe en værdig Ramme for Anstaltens Kilder. Nogle af disse
er nu samlede i en større So med foranliggende Murværk, der
paa 6 Steder er gennembrudt, saaledes al Kildevandet gennem
Munden af stiliserede Broncehoveder lober ud i smaa Bassiner
og derfra ud i en Samlebrønd og Kaskade, hvilken sidste fal
der ud i en smuk Ørreddam nede ved Ørnsøen.

»Silkeborg Bad« kan nu se tilbage paa en 50aarig Virk
somhed. Mange Mænd har uselvisk ofret deres Arbejdskraft
paa al skabe en Institution, der kunde være lil Gavn og lil
Glæde for syge Mennesker. »Silkeborg Bad« har bevaret sin
Karakter af et Aktieselskab, hvor hele Aktieudbyttet ofres lil
Badets Tarv, og hvor Bestyrelsen arbejder ulønnet for den store
Opgave: at bevare Danmarks ældste Kursted, saaledes at det
til enhver Tid kan løse de Krav, der maa stilles lil det.
»Silkeborg Bad« kan med Stolthed se sin Jubilæumsdag
i Mode.

Overlæge Klec korer frn Budet.

ERINDRINGER
FRA SILKEBORG BAD
Af Fru Overlæge Gudrun Klee.
RAA venlig Opfordring af Herr Overlæge Faber skal jeg prøve
at skrive lidt oin Silkeborg — fra den Tid, min Mand og jeg
flyttede dertil som nygifte — og om Silkeborg Vandkuranstall.
Min Mand, Frederik Emil Klee, nedsatte sig d. 1. April
1873 som praktiserende Læge i Silkeborg, hvor der efter Sigende
skulde være Trang lil en Læge. Der var ganske vist to Læger
i Byen: men Lægeforholdene var ret uheldige, og da min Mand
af mange af Byens Beboere blev stærkt opfordret til al ned
sætte sig dér, besluttede han at gøre Forsøget. Det faldt saa
heldigt ud, at vi allerede i Januar 1874 kunde holde Bryllup
og flytte dertil.
Silkeborg var paa den Tid kun en Handelsplads uden
Købstadreltigheder og havde kun 2500 Indbyggere; men da der
var godt Opland, fik min Mand hurtigt en stor Landpraksis
foruden sin Bypraksis. Det var den Gang meget anstrengende at
være Landlæge i Jylland, Vejene var elendige og Befordringen
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som oftest en stiv Bondevogn, som Doktorstolen blev anbragt
i; del var ved Vintertid ofte meget strenge Ture, undertiden
2—3 Ture i Døgnet.
Det var forst, da vi havde boet henved 10 Aar i Silke
borg, at Silkeborg Vandkuranstalt blev aabnet. Den første, der
havde Tanken om at udnytte de rige jernholdige Arnakkekilder
ude i Vesterskoven til en Vandkuranstalt, var den daværende
Ejer af Silkeborg Papirfabrik, Michael Dreivsen; men del blev
ikke til noget den Gang af Mangel paa Penge. Helt opgivet blev
Tanken dog aldrig; den dukkede stadig op, og del var vist
navnlig Byens Birkedommer, Kammerjunker Drechsel, der holdt
Liv i den. Min Mand var naturligvis meget interesseret i, al
det engang skulde blive Virkelighed, og da der igen i 1880—81
blev Tale om al bygge en Vandkuranstalt, gjorde han alt, hvad
lian formaaede, for al faa den danske Lægestand lil al slotle
Sagen. Der blev holdt adskillige Moder i den Anledning, og
jeg husker blandt andre ét, som blev holdt ude ved Kilderne,
hvor en Del Læger var tilstede; der var modt en svensk Bade
læge, Dr. Torstenson; han sagde: »Havde vi den Kilde i Sverige,
var den Tonder Guld værd«. Han var meget begejstret baade
for Kilderne og for Stedet al bygge paa.
Nu begyndte der endelig al komme Gang i Forelagendel;
der blev dannet et Aktieselskab med en Bestyrelse, som bestod
af Mænd, hvoraf de fleste havde ydet større, rentefri Laan.
Professor Frederik Trier som Formand, i Bestyrelsen Professor
Georg Borch, Birkedommer Drechsel, Oberst Petersen, Fabrikejer Stroyberg og Maskinmester Jessen som Kasserer.
Min Mand havde, siden det blev bestemt, at han skulde
være Anstaltens Læge, gjort Studierejser, forsi i S verrig og
siden i Tyskland, hvor han besøgte Wiesbaden. Ems, Bad Eger
og flere Badesteder. Vinteren benyttede han til at studere all,
hvad der fandies af Badelileratur. Endelig den 1. Juli 1883 stod
Silkeborg Vandkuranstalt (nu Silkeborg Bad) færdig lil at tages
i Brug, og den blev ganske stilfærdigt indviet ved en lille
Frokost og el Bad til de af de tilstedeværende, som ønskede del.
Af Bygninger fandtes der den Gang kun Hovedbygningen,
kaldet »Societelshuset«, »Sovilla« og Badebygningen; del var
jo foreløbig ogsaa nok, da der jo ikke var ret mange Kurgæster den forste Sommer—jeg tror ikke, der var mere end
30—40 ialt.
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De første Aar var meget vanskelige, da der var saa store
Udgifter. For det forste skulde der betales Afgift til Staten
for det Areal af Vesterskoven, der var laget ind lil Bygninger
og Park; saa skulde der tjenes ind, saa det hele kunde gaa
rundi — Betjening og meget andet, og endelig skulde de Folk,
som havde ydet de rentefri Laan, jo have deres Penge tilbage.
Heldigvis gik del jo altsammen i Orden, saa Anstaltens Børne
sygdoms tid, som min Mand kaldte de Aar, blev heldigt overstaaet.
Silkeborg Vandkuranstalts forsle Velgører var en elskværdig
gammel Dame, Fru Fabricius, som havde besogl Anstalten el
Par af de første Sæsoner. Hun kom en Dag og spurgte min
Mand, om han ikke syntes, al Hovedbygningen kunde trænge
lil at faa bygget en Floj lil mod Øst, — deri var han naturlig
vis ganske enig med hende, og hun bekostede saa hele den
osllige Floj bygget til. Fru Fabricius oplevede desværre ikke,
saa vidt jeg husker, at se sin store Gave i Brug. — Senere kom
»Skovvilla« og »Granly« til.
De forsle Aar blev der paa Silkeborg Bad modtaget
Tuberkulose-Patienter. Der fandtes jo den Gang ikke noget Sana
torium for Tuberkulose; men da Sanatoriet i Vejle aabnedes.
blev Silkeborg Bad naturligvis lukket for denne Sygdom.
I 1890 flyttede vi lil Kobenhavn, baade for vore Borns
Skolegang, og fordi min Mand mente dér bedre al kunne virke
for Forholdene paa Silkeborg Bad. Forst sogie han al faa
Staten lil at eftergive den aarlige Afgift af Grunden og Bel lil
al udvide Parken betydeligt, hvilket lykkedes ham, dog først
efter al have kæmpet derfor el Par Aar. Senere var del et
aarligl Statstilskud i Form af Fripladser for ubemidlede, han
arbejdede for. Det varede meget længe, for del gik igennem;
men efter at nogle Medlemmer af Finansudvalget med Alberti
i Spidsen en Dag gæstede Vandkuranslallen, gik del endelig
igennem.
De tre Maaneder — Juni, Juli og August — da Silkeborg
Bad var aabenl, var for min Mand den kæreste Tid paa Aarel.
Han elskede sit Arbejde derovre, og det var hans største Glæde
al medvirke til, at det Aar for Aar gik fremad, saa der efterhaanden blev Raad til Forbedringer, ligesom del var ham en
stor Glæde at se, at mange Kurgæster Sommer efter Sommer
kom igen og følte sig hjemme derovre.
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I de 1.6 Somre, vi tilbragte paa Silkeborg Bad — min Mand
som Overlæge og vore Born og jeg i Skoleferien — brugte jeg
naturligvis Badene, og det er disse dejlige Bade, som jeg nu
som gammel tilskriver, at jeg hverken kender Gigt eller »Nerver«.
Da vi for sidste Gang forlod Silkeborg, det var 1. Septbr.

Overlæge Klee« Mindesmærke.

1905, folte min Mand sig ikke rask, men havde dog Planer om
flere Ting, han haabede at faa frem den næste Sommer. Des
værre oplevede han ikke at se dem realiserede. Han dodc d.
17. .Maj 1906 efter al have virket 23 Aar som Badets Overlæge;
hans mange Venner og Patienter rejste ham en smuk Minde
stolle i Parken.

Pnrli frn Ornso.

SILK|EBORG BADS
OPRINDELSE
Af E. Drechsel.
HRANKEN om Anlægel af en Vandkuranslall ved Silkeborg er,
*■ saa vidt man kan se, opslaael i Halvfjerdserne. Den har
sikkert ved den Tid »liggel i Luften«, baade i Silkeborg og
indenfor Lægekredse, særlig blandt Hovedstadens Læger. Men
den, som fik en væsentlig Andel i Tankens Virkeliggørelse, var
min Fader, daværende Birkedommer i Silkeborg Birk, V. Drechsel,
idel han i 1876 samlede en Kreds af Mænd for al søge dannet
el Aktieselskab lil Oprettelse af Vandkuranstallen ved Silkeborg.
Min Fader blev i Aarel 1854 den forsle Birkedommer i
Silkeborg Birk. Byen Silkeborg var den Gang allerede 8 Aar
i forvejen grundlagt, nemlig ved kgl. Resolution af 8. Januar
1846, idet Kong Christian den Ottende ved denne Resolution
bifaldt, »al der ved Hovedgaarden Silkeborg i Linaa Sogn, Gjern
Herred, Skanderborg Amt, i vort Land Nørrejylland maa op
rettes en Handelsplads«. Silkeborg blev altsaa til som en egentlig
Nybyggerby. De »Næringsbrugere«, som allraaede al nedsætte
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sig paa Pladsen, maatte dertil erhverve Bevilling, og af saadanne
Bevillinger maatte der indtil videre ikke ud færdiges flere, end
Egnens og Pladsens Tarv udfordrede. De, der — efter Under
søgelse med Hensyn til deres Kvalifikationer — fik saadanne
Bevillinger, fik tillige anvist Byggeplads og var i 5 Aar fri tagne
for at erlægge de sædvanlige Afgifter af det dem anviste Areal.
I de forsle Aar var Tilgangen af Nybyggere imidlertid
næppe stor. I 1854, da Silkeborg Birk blev oprettet og min
Fader som sagt udnævnt lil Birkedommer, var der i hvert Fald
kun meget lidt, der kunde kaldes en By. Mine Forældre fortalte,
al da de kom dertil i Foraarel 1854, fandtes der ikke ret mange
andre Bygninger end »Hovedgaarden«, som jo laa der inden
Byens Grundlæggelse. »Hotel Silkeborg«, hvor mine Forældre
og Søskende maatte bo, indtil Birkedommmcrboligen var opfort,
og saa naturligvis — ost for Aaen — Papir fabriken og Drewsens
Villa. Papirfabriken var allerede opfort i 1844.
Ved sin Tiltrædelse fik min Fader — som Nybygger, ikke
som Embedsmand — udlagt en ca. 1 Td. Land stor Byggegrund
i Byens Vestende, strækkende sig fra Ringkøbing Landevej langs
den nuværende Hoslrupsgade ned lil Silkeborg Langso. Paa
denne Grund opførte han den Bygning, som nu tilhorer og
beboes af Nonnerne. Omtrent samtidig opførtes Præstegaarden
— Hostrup blev i samme Aar den forsle Præst i Silkeborg —
umiddelbart vest for min Faders Ejendom og lige overfor, paa
den anden Side af Landevejen. Apothekel og Dislriklslægeboligen.
Den Bolig, min Fader saaledes opforle, blev vort Hjem i
omtrent en Menneskealder. Den havde en vidunderlig dejlig
Beliggenhed med en stor Have, som fra Hovedbygningen skraanede ned imod Silkeborg Langso eller rettere »Kalgaardsvig«,
den skønne, skovkransede Bugt, som fra den egentlige Langso
gaar mod Vest med »Odden« paa den ene Side og »Lunden«
paa den anden. Fra vor Dagligstue saa vi ud over Haven, hvis
nedersle Del var bevokset med mange hundredaarige Boge og
Ege, og videre ud over »Kalgaardsvig« og Lysbro Skov op
imod de høje Hvinningdal Bakker, hvor el Par Bondergaarde
fortonende sig i det fjerne.
Vi havde Baad i »Kalgaardsvig«, en lille, fladbundet Pram.
Som Regel kom vi ikke udenfor Bugten, ud i den »store« So.
Det var os for det meste nok at ro over lil »Odden«, enten lil
den Eng, som ligger langt inde mod Bugtens Bund, og hvis
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Parti frn Skrænten.

Iloslet min Fader i mange Aar havde lejet, eller lil »Odden« s
Spids, hvor de svale Vinde kom lige ind fra Soen og kunde
laa en til al glemme selv den lumresle Sommervarme.
Men én Gang om Aarel gik vi paa Langfart. Del var, naar
vi gjorde vor aarlige Skovtur til »Kilderne«. De »gamle« korte
derud og havde Frokosten med; men vi Drenge roede dertil
— forsi ud i den store Langso. saa langs Oddens Nordside forbi
Kjærsgaard. Naar vi var saa vidt, gjaldt del at Onde Lysaaens
Udlob i Langsoen, og naar det var fundet, begyndte Eventyret —
Sejladsen gennem Lysaa. Naar jeg nu kommer dér, kan jeg
ikke forslaa, at den ikke er længere. Fra den Tid slaar den for
mig saa uendelig lang og besværlig, med el Ulal af Krumninger,
der undertiden syntes at ville lukke sig helt foran os, og med
en Mængde andre Hindringer, Siv og »Grøde«, som vi maatle
stage os igennem. Men vi kom jo — naturligvis — over del,
naaede under Lysbro ind i Ørnso og stilede saa lige over Soen
til »Kilderne«.
Vi kaldte dem i daglig Tale kun »Kilderne«. Men jeg husker
nok, min Fader sagde, al de oprindelig hed »Arnakkes Kilder«.
Senere havde de faael Navnet »Amalies Kilder«, efter Fru
Amalie Drewsen, gift med Ejeren af Silkeborg Papirfabrik,
Michael Drewsen. 1 den forsle Tid, efter at Drewsens havde
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fæstet Bo paa Egnen, færdedes de vistnok mere ond senere vest
ud. Do skulde jo den Gang ikke passere den lange Gade. Og
saa opkaldte de forskellige Udsigtspunkter efter Familiens Med
lemmer.
»Kilderne« fandtes ved Foden af den stejle Skrænt, som

Pnrti frn Skrænten.

rejser sig fra Ørnsø’s sydlige Bred; saa vidt jeg husker, var
Kildernes Sted lidt Vest for Stedet, hvor nu Badets Maskinhus
ligger. Der var to Kilder. Den ene kaldte vi »Jernkilden«. Den
var udbygget ved en Stensætning saaledes, at Vandel sprudlede
friskt og klart ud over Stenene, der var morkegule af del Jern,
som Vandel indeholdt, og som fortættede sig paa dem. Den anden
Kilde kaldte vi »Svovlkilden«. Del var i Virkeligheden slet ingen
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Kilde, kun en sur, giflgrøn Sump, af hvis Dynd der steg Luft
bobler op. Vi ansaa den for giftig og var meget bange for al
falde i den, hvad vi ansaa for den sikre Dod. Endnu foler jeg
Uhygge, naar jeg tænker paa den.
Ovenfor Skrænten, vistnok midt imellem, hvor nu Skov
villaen og Tennispladsen er beliggende, stod der nogle ret for
faldne Borde og Bænke, ved hvilke vi spiste vor Frokost. Vand
hentede vi fra »Jernkilden«. Det staar endnu for mig som det
skønneste og klareste Vand, jeg har set. — Saa hen paa Efter
middagen roede vi den lange Vej tilbage til Byen og syntes,
det var en stor Bedrift.
Der gik eflerhaanden Ry af Kildernes Jernholdighed og
helbredende Kraft. Nervøse Folk gik Morgentur til Kilderne og
drak Vand. Min Fader lod Kildernes Vandmængde undersøge,
idet han bad den daværende Bestyrer af Apotheket i Silkeborg,
Johannes Baagoe (senere Apotheker i Næstved) og min Brodér
*
nu afdode Kommandør Drechsel, kore ud lil Kilderne med et
Tondemaal og se, hvor hurtigt det lob fuldt. Ved denne, som
del synes, lidel rationelle Fremgangsmaade maa der vel være
naael til et gunstigt Resultat; thi nogen Tid derefter gjorde min
Fader Alvor af sine Planer og henvendte sig til nogle køben
havnske Læger for at vinde deres Interesse for Sagen. Jeg
husker fra den Tid Navnene: Overlæge Trier og Dr. Borch,
Jeg husker ogsaa, at en Arkitekt Moller, der vistnok var Professor
Dahlerups Medhjælper eller Kompagnon, besøgte os i Anledning
af Vandkuranstallen. 1 Begyndelsen af Firserne blev Vandkuranslalten opført. Afdøde Professor Anton Tosen var Konduktør.
Han opholdt sig nogle Aar i Silkeborg og opførte flere større
Bygninger dér.
I Sommeren 1883 blev Vandkuranstalten aabnet for Drift.
Min Fader og jeg var de første, der tog Bad derude, og jeg
den første, der steg ned i det grønne, krystalklare Vand i Herre
badenes Bassin — 7 Grader, tror jeg, det holdt.

Af Professor Svenn Monrad.
TVfAAR Danmarks ældste Vandkuranstalt i Aar fejrer sin 50-Aars
* Fodselsdag og i den Anledning udsender et Festskrift, ligger
det nær at ofre et Kapitel paa den højst interessante og begavede
Læge, som herhjemme forst af alle slog til Lyd for det kolde
Vands helbredende Egenskaber, og som med ukuelig Energi
søgte at vække Interessen for Badebehandling.
Det var Oluf Lundt Bang, almindelig kaldet: Ole Bang.
lian fodles i København den 27. Juli 1788 og voksede op
paa Det kgl. Frederiks Hospital, hvor hans Fader var Overlæge,
og hvor han allerede som Dreng fik rige Indtryk al Læge
kunsten og dens Udøvelse. Dog formorkedes hans Barndomsaar
i nogen Grad af Hjemmets stærkt pietistiske Aandsretning, og
han omtaler selv i sine autobiografiske Optegnelser den Plage,
del forvoldte ham. at »Syvaars-Drengen opdroges med Bibel
læsning og Salmesang«, ligesom Faderens stærkt religiøse Ind
stilling ogsaa senere gav sig Udslag i, at Sønnen blev holdt
borte fra den kirurgiske Uddannelse, fordi der den Gang paa
Hospitalets kirurgiske Afdeling herskede en Tone, som Faderen
i høj Grad misbilligede.
I 1804 blev Ole Bang dimitteret med Udmærkelse fra Det
Schouboeske Institut og begyndte straks al studere Medicin.
Som Student gjorde han under Bombardementet i 1807 Tjeneste
paa Volden som Læge i Kongens Livjægerkorps (Studenter
korpset). Han tog medicinsk Embedseksamen i 1808, vandt
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Universitetets Guldmedalje i 1810 og disputerede for Doktor
graden i Medicin i 1813.
I 1818 blev han Medlem af Det kgl. Sundhedskollegium,
1821 Professor ordinarius og 1825 Overmedicus ved Det kgl.
Frederiks Hospital. Ved disse Stillinger fik han Lejlighed (il i
mere end et halvt Aarhundrede at udøve den allerstørste Ind
flydelse indenfor Sundhedsvæsenet og Universitetet.
Bang var et kvikt og hurtigt Hoved; men han manglede
den Taalmodighed, som en omhyggelig Undersøgelse af Patienter
altid kræver. Hans Stuegang paa Hospitalet foregik i Jernbanelarl, og—som han selv senere skrev — »oplog Undersøgelsen
al Patienten oftest kun faa Minutter; den gjaldt Udseendet, Pulsen,
Tungen og de enkelte Steder, der muligvis trængte til at befoles«(l).
Adskillige af hans samtidige saa i ham Lægen med del »geniale
Blik«, der næsten uden Undersøgelse kunde se paa Patienten,
hvad denne fejlede. Der var dog ogsaa nogle Skeptikere, der
ikke havde megen Tiltro lil denne Form for »Intuition«, og
som var klare over, at denne i hvert Fald ikke kan læres videre
og let forer til Overfladiskhed.
Bang borte i den Grad Fortiden lil, at hans Opfattelse al
Sygdommene nærmest var beslægtet med den mere end 2000
Aar gamle hippokraliske Lære om Konstitutionernes, Tempera
menternes og de forskellige Vædskers Betydning. I nøje Sam
klang hermed opbyggede han i sin »Haandbog i Therapien«,
som udkom i 1852, sit særlige patologiske System: »Dyshæmierne«,
d. v. s. de sygelige Forandringer i Blodet som Sydomsaarsag.
Og saavel i denne Bog som i en Del mindre, halvt populære
Skrifler vender han atter og alter tilbage lil Hippokrates’ Lære
om Naturens helbredende og lægende Kraft.
De nye Hjælpemidler, som den kliniske Undersøgelse netop
paa hans Tid blev beriget med, interesserede ham øjensynligt
ikke meget og var Genstand for en ikke ringe Skepsis fra hans
Side. Saaledes omtaler han — i en versificeret Tale, han holdt
ved sit 50-Aars Lægejubilæum i 1858 — med en let Ironi »Den
ny Treenighed«, man var begyndt al sværge lil: Trompeten,
Gryden og Kikkerten — som han lidt foragteligt benævnede
dem. Trompeten var Slethoskopet, Gryden var Laboratoriet, —
og Kikkerten? ej den, hvori man ser
beundrende Pepilas skønne Former,
— men Mikroskopet.

64

Var Bangs hippokratiske Indstilling end paa mange Punkter
til Skade for Lægevidenskabens Udvikling herhjemme, havde
den dog ogsaa sine gode Sider. Den med forte saaledes for del
første, at Bang fik Øjet op for den store Betydning, som en
Regulering af Patientens Kost spiller for Sygdommens Forlob
og Behandling. Bang er saaledes den forste danske Læge, der
grundlagde og gennemførte en maalbevidst diætetisk Behand
ling af Sygdomme, og hans »Sygediælelik« udkom i ikke
mindre end 8 Udgaver. Men dernæst — og delte interesserer os
særlig her — medførte Bangs hippokratiske Syn paa Sygdom
menes Væsen, al han blev Foregangsmand ved sin Lovprisning
af koldt Vand saa vel lil indvendig som lil udvendig Brug.
Delte var i Virkeligheden ikke saa lidi af en Revolution.
Man maa nemlig huske, al del paa den Tid blev ansel som
absolut sundhedsfarligt al drikke Vand, hvilkel sikkert heller
ikke var uberettiget, da Drikkevandet var alt andet end appetit
ligt lige lil 1860. da Københavns Vandværk aabnedes; for den
Tid drak man altid enten Øl eller Vin. Endvidere maa man
huske, al del paa den Tid blev betragtet som ganske urimeligt
eller endog usommeligt at bade i Vand. I lvor lidi Datiden var
indstillet paa al bade, faar man et levende Indtryk af ved at
læse, hvad den berømte, danske Læge, Johann Cleniens Tode.
skriver i den af ham udgivne Sundhedslidende. Del hedder her:
»Al bade sig i koldt Vand er eet af de ypperligste, styrkende
Lægedomsmidler. Al den store Nytte, som del viser ved mang
foldige, tildels endogsaa paa ingen anden Maade lægelige Svag
heder, kan jeg denne Gang ikke opregne. Nok al Kaiser Augustus,
en Herre, som baade ved Kriigstogter og Kiærlighedsbedrifter
var bleven saare svækket, fik sit Helbred igen formedelst det
kolde Bad, hvortil Antonius Musa raadle ham. Augustus, som
var en meget taknemmelig Patient, gjorde sin Læge til romersk
Ridder og sal selv Ringen paa hans Finger. Det er derfor, al
enhver Doktor Medicinæ ved Promotionen faaer en Ring paa
Fingeren: el Ærestegn, som skal minde os paa Kunslens Vær
dighed og sande Adel: el dyrebart Mindesmærke, som gratiosus
alque saluberrimus Medicorum ordo har forud for de øvrige
Fakulteter. Og da denne Ring og den dermed forbundne Præ
tension paa romersk Ridderskab har sin Oprindelse af kolde
Bade, saa var del ganske naturligt, om en Læge, der er stolt
af sin Videnskab, med en særdeles Varme ophoiede del kolde
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Bads Fortrin. Men det behøves ei: jeg kan gierne forudsætte,
at sligt er allerede alle mine Læsere vel bekiendt. Altsaa til Sagen.
At bade sig i koldt Vand er forbunden med mange Vanske"
ligheder og Farligheder. Hvor finder man et nærliggende, et
eenligt, et sikkert Sted, reent, got Vand uden Mudder og
Raadnelse? Hvorledes kommer man derhen uden at geraade i
S veed, og derfra uden at blive igiennein trokken af Vinden?
Hvor faaer man een al tørre sig af? Al have kolde Bade hiemme
er overmaade ubeleiligt og koster baade Penge, Umage og Tiid.
Man forestille sig allene en Familie, som boer i anden eller
tredie Etage og skal have el skrækkeligt Finlapperkar op paa
de snevre Trapper, dernæst lade bære mange Spande Vand op
og omsider ned igien. Hvilken Tummel, hvilken Alarm! Saa er
del for koldt, saa er der for lidt, saa igen for meget, nu flyder
del over, nu lekker Karret, nu siodes en Spand om, nu falder
et Barn i Spanden, nu svømmer Herrens Nathue, nu Madamens
Svøvekaabe. Og nu det værste af alting: nu gaaer Bunden af
Karret, nu er heele Huset under Vand, nu faaer Manden et Fod
bad i Stedet for et heelt Bad. Ingen Under al faa have Lyst lil
at benytte sig af et Middel, som medfører større Ulempe end
mange Sygdomme, hvorimod man bruger det.«
Og saa skriver Tode videre:
»Sundhedslidenden, som har allerede tient til at giøre endeel
nyttige Raad meere bekiendt iblanl Publikum, skal ogsaa i denne
Post svare til sit Øiemeed og vise en Maade, hvorledes man
ved Hielp af een Person, af et lidet Kar, nogle Kander Vand
og en Balle kan bruge et koldt Bad med samme, ja maaske
langt større Nytte end ved de sædvanlige Anstalter.
Naar man finder for got at bade sig, saa lader man selte
saadan en stor Balle, hvori man kan sidde paa en Skammel,
hen i Kammeret, klæder sig ganske af og sætter sig i delle
Kar. Den Person, som skal hielpe, har en Spand Vand, en Øse
og saadan en Vandkande, som Urtegaardsmændene bruge, ved
Haanden. Denne sidste fyldes med Vand. Derpaa tages den, og
den nøgne Person overøses med det kolde Vand, ligesom man
kunde vande en Plante. Saa snart man har udslaaet denne Regn,
reiser man sig, lader sig aftørre og hielpe Klæderne paa, hvorpaa man gaaer ud eller giør sig en maadelig Bevægelse.«
Tode gør derefter nærmere Rede for el saadant Bads
styrkende og oplivende Virkninger, og da denne Opsats er
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skrevet allerede i 1779, er han egentlig den forste danske Læge,
der har gjort opmærksom paa det kolde Vands helbredende
Egenskaber. Det synes imidlertid, som om hans Ord har været
en Bost i Ørkenen. I hvert Fald er det sikkert, at endnu i
Midten af del 19. Aarhundrede blev koldt Vand, saavel lil
indvendig som lil udvendig Brug, anset som nærmest skadeligt.
Og det er Ole Bangs uvisnelige Fortjeneste at have fremkaldt
en Strømkæntring paa delle Omraade.
Bangs lo Forelæsninger om »Koldt Vand« udkom i 1863,
og den lille Pjece fik hurtigt en saa stor Udbredelse, al den
udkom i 6 Oplag — del sidste Oplag udkom i 1886, ni Aar
efter hans Død.
Allerede af Fortalen lil disse Forelæsninger faar man et
levende Indtryk af Bangs paa een Gang energiske og humør
fyldte Propaganda for det kolde Vand.
Han skriver her følgende:
Paa en af denne Sommers (1863) vaade og kolde Dage
sad jeg med et Par gamle Venner i en af Klampenborg Vandkur-,
Brønd- og Sobadeanslalls Collager. Vandet brusede i det neden
for liggende Øresund, styrtede ned fra den skydækkede Himmel,
fyldte den foran os slaaende Karaffel og — var Genstand for
vor Samtale. Jeg var ikke ganske færdig med min Lovtale derover,
da den ældre af mine Venner af brod mig:
»Du sidder der«, sagde han, »omgiven af Dit Livelement,
men har kun een fuldtroende Tilhorer. Jeg kan ikke finde, at
Vandet har saa stort et Værd; paa lidt Podagra nær befinder
jeg mig i min høje Alder særdeles godt, og jeg har aldrig
været i koldt Bad og aldrig drukket et Glas koldt Vand, und
tagen naar Du i Sygdomme har nodl mig dertil«.
»Men«, sagde den yngre af Vennerne, »se vor Læge deri
han er en halvsnes Aar ældre end Du og anderledes frisk og
let til Bens, fordi han i hvilket som helst Vejrlig og langt ud
paa Efteraarel gaar i Stranden og aldrig har drukket andet end
Vand«.
Da Bang senere hen under Samtalen nævner, at han har
□Oaarigt Doktorjubilæum den 17. Juli, siger den ældre: »Da
venter jeg, at Du indbyder et talrigt Selskab og ikke glemmer
os, skønt vi ikke horer til Faget«.
»Hvad mig an gaar«, siger saa den yngre, »da veed Du,
al jeg aldrig gaar lil Gilder; det skulde da være, hvis Du
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gjorde cl, hvor der alene blev beværtet med Vand og aldeles
ikke med andet«.
Bang lovede for Spøg, at begge Ønsker skulde blive op
fyldte. Og han skriver saa:
»Det er idag
O den 17de Juli
o 1863! Jeg otillader mig al indbyde saa mange Gæster, som vil beære mig ved deres Nær
værelse. Der er Plads til liere Hundrede, men Anretningen
bestaar kun i, hvad De læser over Doren: »Koldt Vand«.
I Fortalen lil den Udgave, der udkom i 1873, skriver han:
»Ti Aar er forløbne, siden jeg i Anledning af mil Guld
bryllup med Doctorgraden indbod Gæster paa koldl Vand. De
modle saa talrigt, al jeg siden har maatlel servere det tre
Gange igen, og jeg nu til mit fores laaende Diamantbryllup med
samme Væsen maa foranstalte en ny Opdækning. Jeg gør del
med deslo større Fortrøstning, da det kolde Vand mer og mer
har vundet Anerkendelse, hvilket lydeligt nok bevises, ikke
blot ved den store Mængde Hoteller, hvor Vandel tilbydes en
gros,
men ogsaa
ved de talrige
om Vandels over0’
0
o Erfaringer
o
ordentlige Nytte i Sygdomme, som man hidtil troede kun hel
bredelige ved Medikamenters Anvendelse«.
Efter denne Fortale følger saa de lo Forelæsninger, som
Bang indleder med følgende:
»Til al vedligeholde og erstatte Sundheden byder Naturen
os et uendeligt Antal Midler. Et af de fortrinligste findes overall,
hvor Mennesket fæster Bolig; del vælder ud af Kilder, del
slrommer i Floder og Soer, del bolger i Havel, styrter ned fra
Skyerne, udgraves eller udbores af Jorden. Mennesket kjendle
længe ingen anden Drik ond koldt Vand, og hvormange Steder
er ikke delle endnu Tilfældet?—»Langt mer end Guld er Vandel
værd« lod fra Pindars S trænge i Grækenland. »Man kan ikke
kjobe Vandel dyri nok« slaar paa Romernes uforgængelige
Aquaducler: Antonius Musa helbreded c den dødssyge Kejser
Auguslus med koldt Vand. Flere af Oldtidens Læger anbefalede
del, og Juslinians Livlæge ansaa kolde Bade for det bedste
Middel lil at vedligeholde Sundheden. Men i Middelalderen
glemte Lægerne deres ældre Collegers Raad: det var en Undtagelse. naar koldt Vand blev anbefalet, og kun Inslinclel
reddede Kejser Maximilian, da han. kjed af sine Lægers mange
og lange, omsonst anvendte, Forskrifter, greb Vandkrukken og
dermed bortskyllede saavcl Sygdommen som dens Virkninger.
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Del attende Aarhundrede aabncde Øjnene for Vandels udmærkede
Egenskaber«.
»Det kolde Vands Virkninger«, siger Bang videre, »er vel
noget forskj cl lig, eftersom del benyttes indvendigt eller ud
vendigt, men i Almindelighed yder del en kraftig Hjelp i de
fleste Sygdomme, ogsaa fordi del som oftest slrax haves ved
Haanden, og en hurtig Bistand ikke har ringe Værd«.
Don forste Forelæsning omhandler del kolde Vands
indvendige Brug, og del er snart sagl alle Sygdomme, som
efter Bangs Opfattelse kan saavcl forebygges som helbredes
ved koldl Vand — ikke blot Gigi. Podagra, Nyregrus og Galde
sten, men ogsaa Blegsot, Kirtelsyge, Hypokondri og Melankoli.
Al del kolde Vand kan virke helbredende paa saa vidt forskel
lige Sygdomme, forslaar man, naar man læser om de Virk
ninger, Bang tillægger det kolde Vand: »Det virker kolendc
og nedstemmende paa Blodet og Nerverne; oplivende og styr
kende, selv naar Livet er nærved al udslukkes. Kraften nærved
at tabe sig: det standser Blodets for heftige Tillob og leder
del paa rette Vej, ligesom det bidrager lil Blodels Rensning;
det gjenoprelter Ligevægten og opfylder saaledes all, hvad
Kunsten kan fordre af et eneste Middel«.
Bang, der yndede al skrive Vers, ender den forste Fore
læsning med en Vise, hvis sidste Vers lyder saaledes:

Naar Skik Du kan ej paa Maven faa,
Drik Vandi
Og slikker del Dig i Nyre, i Taa.
Drik Vand!
Drik Vand, naar Doden Dil Bryst omspænder,
Naar Blodet gioder, naar Pulsen render,
Saa drik! drik alter, lil Torsten slukkes,
Kun Vand!

Den anden Forelæsning omhandler del kolde Vands
udvendige Brug, og Bang indleder den med følgende Iriste
Betragtninger: »Millioner leve uden at gaa i Bad; selv den
simple daglige Vaskning tilsidesættes af mange, uden at del
tilsyneladende skader dem; men vist er del, al Sundheden og
el langt Liv misler ved Mangel af dels Anvendelse en af sine
bedste Slotler«.
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Ban«; omtaler nu. hvorledes det kolde Bad er ikke blot
rensende, bolende og forfriskende, men ogsaa oplivende
og styrkende: »Nogle Stænk \ and i Ansigtet vækker den
Besvimede, en Straale Vand paa Brystet vækker det skindode
Bårne. For bedre at forslaa Badets gavnlige Virkninger gor han
nærmere Rede for Følgerne af det kokle Vands Anvendelse
paa Huden: »Denne sammentrækkes, Kredsløbet i Huden for
mindskes, og Blodet, som derved maa vige sin vante Plads,
samler sig i de nærmeste Aarcr og i Hjertet; dette (rækker sig
raskere sammen og skyder Blodet med større Kraft tilbage,
saavel til Huden som til de øvrige Dele. Herved befordres
Ldskillelsen af det Ubrugelige og Optagelsen af det Brugelige
— Stofvexlen —, Blodet drives raskere igjennem Lungerne og
faar der af den indaandede Luft en fuldkomnere Beredning —
Iltning —, Kræfterne forøges i hele Legemet, men ogsaa i de
enkelte Dele, som maaske forst har savnet dem. og samtidig
hæves den dermed forbundne Slaphed«.
»Dog«, siger Bang videre, »det er ikke blot ved denne
styrkende Egenskab, at det kolde Vand, udvendigt brugt, har
saa stort el Værd som Lægemiddel; der er endnu en anden,
som ligeledes har sin Grund i det derved forøgede Kredslob,
i Hjertets kraftige Reaktion og Blodets jævnere Fordeling. Ofte
arvelig, oftere ved en fejlagtig Levemaade opslaar der Stands
ninger — Congeslioner — i Kredslobel, snart til de fineste Nervegrene. snart til de største Organer. Medens man undertiden
tydelig kan kjende disse Standsninger, dels af Organets Stør
relse og for stærke, for ringe eller forkerte Virksomhed, dels
af den Mangel paa Blod, hvoraf andre Dele eller hele Legemet
lider og den deraf opslaaede Kulde, Bleghed, Magerhed og
Mathed, vil man ofte have Vanskelighed ved at opdage Stands
ningerne, naar de kun virke paa Nerverne og frembringe der
forskjellige sympalhiske Lidelser — Smerter eller Kramper. Blandt
de mange Aarsager, hvoraf disse Congeslioner opslaa, komme
her fornemmelig (vende i Betragtning. Blodels sygelige Tilstand
og A arernes Mangel paa Styrke og Spændkraft, der ikke kan
tilbørlig drive Blodet frem eller overvinde de mekaniske Hin
dringer. der saa ofte give Anledning (il Sygdommen og destoværre saa ofte ikke kunne hæves. Medens det kolde Vand ind
vendigt fornemmelig virker mod den ene af de omtalte Aar
sager — Blodsolen —, er del især dels udvendige Brug, som
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ved at frembringe en kraftigere Ebbe og blod og samtidig
virke som el Styrkningsmiddel, bidrager til al hæve den anden
Aarsag. Derved fortjener det kolde Bad ogsaa Navnet: oplosende og fordelende; derved, og ved al oplive og siyrke de
Aarer, hvis Hverv er at indsuge hvilkesomhelst Vædsker, der
indenfor Legemet ikke findes paa deres rette Plads«. —
»Jo mere Mennesket trænger lil Kræfter for al bekæmpe
alle de Forstyrrelser i Legemet, som Civilisationen medfører,
desto mere er delle styrkende og fordelende Middel nødvendigt,'
og del endnu mere, naar man har arvel Spiren lil den Sygdom,
der er en af Civilisationens bitlresle og hyppigste Frugter, da
den trives saavel i Paladset som i Hytten. Er Badet gavnligt,
hvor Sundheden er blomstrende, bliver del nødvendigt, hvor
Kræfterne ere svage. Farven bleg. Musklerne slappe, Blodberedningen slet, hvor Kjertelsolen ligger skjult, for tidligt
eller sildigt at bryde frem, hvis del ikke forebygges, hvilket
netop bedst sker ved de kolde Bade. Derfor maa der hos alle
Born. jo svageligere de ere. desto for begyndes med disse. Vi
ville ikke, som vore Forfædre, dyppe dem i koldt Vand slrax
efter Fødselen, men vel ved daglig Vaskning lidt efter lidt
vænne dem dertil. Ofte er der hos ældre Born en saadan Vand
skræk. al man ikke uden den heftigste Modslræben kan faa dem
i Vandel, og del synes farligt slrax al tvinge dem ned i del:
man kan da lade dem med de andre modige Born gaa ud i
Stranden med bare Ben, lidt efter lidt gaa de længere ud, og
Frygten sæller sig«.
Sirand badel og Karbadet kan tildels erstattes ved cl Styrte
bad: »De kunne selv, mine Herrer, indse, al Forskjellen ikke
kan være stor imellem al springe i Vandet og at lade Vandel
springe paa sig«.
Efter al have nævnt de forskellige Slags Slyrlebade: Sløv
bade, Regnbade, Slraalebade, Overgydninger o. s. v., gaar Bang
over lil al omtale Dampbadene: »Slyrlebadenes Værd forøges,
naar Legemet i Forvejen er blevén gjennemvarmet, nemlig ved
Ophold i Dampbad, der kun kan fortjene at nævnes som
Forebyggelsesmiddel, forsa avidt som hine derved vinde i Kraft.
Del er for deres Skyld, al Dampbadet benyttes; derfor maa
man efter det andet eller tredje slrax klæde sig paa og gaa ud,
ligesaalidt frygtende for den kolde Luft, som Russerne, for der
efter at vælte sig i Sneen«. —
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»Ingen nf disse det kolde Vands Anvendelsesmaader kunne
skade, naar de bruges med Forsigtighed; de kunne benyttes i
enhver Alder, og for Kvindekjonnct gjor ingen Periode, heller
ikke Svangerskabet eller Diegivningen, nogen Undtagelse, tvært
imod kan derved virkes umiddelbart gavnlig paa Fosteret eller
Palteghitten«. —
»Altsaa, mine Herrer, vil De beholde Deres Huld og Deres
Kræfter, vil De gjerne vinde dem, hvis de ere tabte, saa bad!
\ il De se Deres Afkom stærkt og sundt, lad del tidligt komme
i Bad! Bliver Slægterne stærkere, bliver Nationen det ogsaa«.
Eiler saaledes al have gennemgaael det kolde Bads forebyg
gende Virkninger, handler den sidste Del af Forelæsningen om
Badet som Lægemiddel, og Bang gennemgaar alle de Syg
domme. mod hvilke del kolde Bad kan anvendes som lægende
og helbredende. Ogsaa delte Afsnit rummer mange interessante
og overraskende Udtalelser, af hvilke enkelte her skal gengives.
»Som forst og fremmest trængende lil kolde Bade maa
nævnes Kjerlelsolen med alle dens mange Former, indvendige
og udvendige, saavel hos Barnet som hos den Voxne. Sporgsmaalel, om Badet er gavnligt, naar Lungen er angreben ai
denne Sygdom — Tuberkel-Svindsot — maa afgjores af Syg
dommens Grad og Klimaet, hvor den Syge opholder sig. —
Den engelske Syge og Blegsoten vil altid befinde sig vel
derved, ligesom den Gigt, der, fordi Kræfterne mangler, vanker
fra Sled til Sted, kun ikke lil den Plads, hvor den skulde: at
bade udenfor de regelmæssige Anfald kan ikke blot tillades
Podagristen, men vil, som ethvert diætelisk Middel, være ham
gavnligt. — Den, der tidl lider af Rheu mat isme med eller uden
Feber, den, der om Vinteren plages af Catarrh, har heri et
fortrinligt Middel mod Recidiver. — Lamhed af Kraftetab for
bedres, og hvad der ved koldt Bad virkes mod den Sygdom,
der er bekjendt under Navn af Hysteri, er saa betydeligt, al
del næsten maa ansees for et af dennes sikkresle Lægemidler;
de især med denne Sygdom følgende Kramper og Smerter,
fornemmelig Hovedpine og den store Ømfindtlighed. hvorpaa
Sygdommen beroer, laber sig næppe saa godt ved nogen anden
Behandling«.
At ogsaa Sinds- og Sjælelidelser kan helbredes ved
kolde Bade, har, siger Bang, allerede Digteren Heiberg gjort
opmærksom paa i et af sine Digte:
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Dukker jer dybt i salten Bad
Alle, som Livets Qvalmer trænge.
Alle, som mat med Hovedet hænge,
Alle, hvis Sjæl er splittet ad,
Alle, hvis Forhold er trykkende Smaahed,
Alle, som haardl berøres af Raahedl
Havet kun kjender
Storhed og klapper med blide Hænder,
Havet styrker del matte Sind
Og gyder Kraft derind.

Af andre Sygdomme, som kolde Bade kan lindre eller
helbrede, nævner Bang endvidere: Smitsomme epidemiske
Febre, Asiatisk Cholera, Gamle Saar, Fistler, Benedder
og mange Hudsygdomme. Ja, ogsaa veneriske Sygdomme
kan helbredes »fornemmelig saadanne, som have været omsonst
behandlede med Qviksolv og Jod«. Og endelig »næsten alle
Underlivs-Sygdomme: Slet Fordøjelse, Diarrhoe, Forstop
pelse, Hæmorrhoider og Sygdomme i de Organer, som ere
Qvinden egne, og hvorfra ofte sympalhisk opslaa mange Lidel
ser i det øvrige Legeme, hvis Udgangspunkt tidt ligger skjult.
Hvilkesomhelst disse Kjonsorganernes Sygdomme ere, især
naar de bero paa Congeslioner, søge sjelden forgjeves Hjelp
ved kolde Bade«.
Som man ser, er der ikke mange Sygdomme, som Bang
anser for uegnet lil Badebehandling. At han her ofte skyder
over Maalcl, er sikkert; men paa den anden Side kan man ved
at læse hans Forelæsninger ikke undgaa at blive revet med af
hans glodende Tro paa det kolde Vands forebyggende og hel
bredende Egenskaber, og man maa medgive ham, al han trods
sine Fejlsyn og Mangler har været en inciterende og uvurderlig
Advokat for Badebehandlingen herhjemme.
Han ender sine Forelæsninger med følgende Veraab:
»Del er sørgeligt, at vort Fædreland, der i almennyttige
Foretagender ikke slaar tilbage for andre Lande, savner en
Vandkur-Anslalt, medens saadanne findes saa talrige i alle
Lande. For ti Aar siden ytrede jeg det Haab, at denne Mangel
vilde blive af hjulpen; det er hidtil ikke sket; maaske det kan
lykkes denne, paa Aclie-Selskaber saa svangre Tid, al faa en
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saa {an sat i Gang og derved lette Brugen for de mange, som
Rejseomkostningerne afholde derfra«.
Bang naaede ikke — inden sin Død i 1877 — at faa dette
sit kæreste Ønske opfyldt: men det er hævet over enhver Tvivl,
at hans Indsats var en meget væsentlig Driv fjed er til Grund
læggelsen ai Silkeborg Vandkuranstall.
Del er derfor ganske naturligt, al vi paa Anstaltens 50-A ars
Fødselsdag med Taknemlighed mindes Ole Bang.

Parti frn Kilderne.

A R NAK K E - KIL D E R N E
Af A/’/ze Faber.

ØOM andet Sleds beskrevet er Arnakkekilderne eller — som
de ogsaa hedder—Amaliekilderne blandt de væsentligste Aarsager lil, at det forste danske Sanatorium blev lagt i Silkeborg
Vesterskov.
Hele Silkeborgegnen strømmer med Kilder. Den store Skov
rigdom er Aarsag deri il. Højt oppe paa Bakkerne kan man i
de smaa Fordybninger finde fugtig Jord som Tegn paa Vandtillob. Ned ad Skrænterne vælder det med smaa Vandløb, der
danner Striber i Bøgelovet, og ved Bakkernes Fod fortæller
lysegrønne Pletter om underjordiske Vande, der skaller sig Afløb.
Stærkest virker denne Frugtbarhed i Vesterskoven ved Ørnsø;
midi paa en Vej bryder der pludselig en Aare frem; ned ad
Skrænterne springer Kilderne op i Straaler og overrisler Bregnefloret, og helt nede langs Ørnso vælder Vandet. Jorden presses
op af de indestængte Vandmasser; ved enhver Boring brister
en Springkilde frem og samler sig i store Vandbækkener.
Et enkelt af disse Kildevæld, som nu er samlet i et Basssin,
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strømmer med 250,000 Liler i Dognel, altid med samme Kraft
og uafhængig af Aarets Regnmængde.
Alene ved deres Rigdom virker Arnakkckilderne belagende.
De fylder vore Badekar og giver os Drikkevand, de strømmer
gennem Ørreddammen og hælder sil Overflod ud i Ørnso. Deres
direkte Værdi er aabenbar; den indirekte — den lægende, medi
cinske — er vistnok ogsaa blandt del ulvivlsomme; men hvori
den beslaar, og hvorledes Kildevandet virker, er endnu usikkert.
Kilderne er radiumholdige og giver derved maaske en Stimulans
for Legemets Celler. Kilderne er jernholdige og har derved Ind
flydelse paa Blodets Kvalitet. Kilderne or fulde af Mineralstoffer,
hvis Virkninger paa Stofskiftet ofte er bekræftet. En Sum af
Kræfter samles i el saadant Kildevæld. Ad ukendte Veje over
det sine gavnlige Virkninger.

UNDERSØG ELSER OVER RADIUM-AKTIVITETEN
1 NOGLE DANSKE KILDER
Af Dr. med. lians .lansen.
Mache-Enheder:
Silkeborg Bad: Kilde

1 (vedØrnso)............................. 1,44

Kilde 2.................................................. 0,98

Kilde 3.................................
0,56
Sæby Jernkilder.................................................................. 0,22
St. Ansgar Kilden (Nærumgaard)................................. 0,70
St. Nicolaus Kilden............................................................. 0,77

St. Helene Kilden...............................................................0,75

Silkeborg Bads Kilde Nr. 2 viste i Aktivitet 31,6 EmanationsEnheder efter at have passeret Ledninger; 76,6 EmanationsEnheder ved Udløbet af Jorden. Kilde Nr. 1 viste 112,3 Emana
tions-Enheder. 4 Dage efter Opbevaring i en Beholder var
Aktiviteten 57 Emanations-Enheder. En Maaneds Ophold i Be
holder gjorde Vandet næsten inaktivt. Heraf sluttes, al Aktivi
teten skyldes Radium-Emanation og ikke Radium i selve Vandet.
Maalingerne er foretaget ved Hjælp af et Fontakloskop (Sievekings).

76

Pnrli frn Kilderne.

UNDERSØGELSE AF KILDE NR. 1
(KILDESØEN)
Der fandtes efternævnte Stoffer, hvis Mængde er angivet
i Milligram pr. Liter:
Totalmængde faste Stoller, tørret ved 100 Grader C.
............................................................................... 175,00 Mlg/L
Ammoniak..........................................................
0
Salpetersyrling................................................... 0
Salpetersyre ....................................................... 0
Fosforsyre............................................................
0
Klor....................................................................... 35,50
Svovlsyre, beregnet vandfri.......................... 20,60
Totalmængde Kulsyre..................................... 79,20
Heraf: Fri Kulsyre.......................................... 52,80
Halvbunden Kulsyre........................................ 13,20
Kalk (CaO).......................................................... 35,00
Magnesia (MgO)..................................................
4,3
Jern, beregnet som FeO................................... 3,8
Mangan, beregnet somMnO........................... svagt Spor.
Til Iltning af organiske Stoffer forbrugtes Ilt 3,30 Mlg/L
pH-|-............................................

6,8
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Total Haardhed i tyske Ilaardhedsgrader
Heraf: Permanent Haardhed..........................
Temporær Haardhed..........................

4,1 Mlg/L
2,4
1,7

Det iltede og klart filtrerede Vand vil indeholde, beregnet
som vandfri Salte, pr. Liter:
Kalkbikarbonal .................................................... 48,6 Milligram
Kalksulfat ............................................................. 35,0
Kalkklorid ... ...................................................... 8,4
Magniumklorid .................................................... 10,2
Natriumklorid ...................................................... 40,0
Fri Kulsyre........................................................... 52,8
Desuden el Spor af Mangan og Jernkarbonal.
II. Struers chemiske Laboratorium. 26.-9.-/929.

UNDERSØGELSE AF KILDE NR. 2
(KILDESØEN)
Der fandtes efternævnle Stoffer, hvis Mængde er angivet
i Milligram pr. Liter:
Totalmængde faste Stoffer, tørret ved 100° C. 195,00 Mlg/L
Ammoniak........................ ...................................
0
Salpetersyrling.....................................................
0
Salpetersyre........................................................... 0
Fosforsyre..............................................................
0
Klor....................................................................... 42,60 Svovlsyre, beregnet vandfri............................ 17,20
Totalmængde Kulsyre...................................... 92,40
Heraf: Fri Kulsyre............................................ 48,40
Halvbunden Kulsyre.......................................... 22,00
Kalk (CaO)............................................................. 35,00
Magncsia (MgO).................................................. 4,30
Jern, beregnet som FeO .................................
2,80
Mangan, beregnet som MnO.......................... svagt Spor.
Til Iltning af organiske Stoffer forbrugtes Ilt 3,40Mlg/L
pH +.........................................................................
6,8
Total Haardhed i tyske Ilaardhedsgrader 4,1
Heraf: Permanent Haardhed............................... 1,3
Temporær Haardhed..............................
2,8
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Parti frn Kilderne.

Del klart filtrerede Vand vil indeholde, beregnet som vand
fri Salte, pr. Liter:
Kalkbikarbonat................................................... 81,0Milligram
Kalksulfat.............................................................. 10,0
Magniumsulfat..................................................... 10,8
Natriumklorid....................................................... 70,0
Magniumklorid.....................................................
1»6
Fri Kulsyre.......................................................... 48,4
Desuden Spor af Mangan og Jernkarbonat.
II. Struers chenuske Laboratorium. 26.-9.-19'29.

UNDERSØGELSE AF VAND-BORINGEN
NÆR KILDESØEN (15 m. dybde)
Der fandtes cflernævnte Stoffer, hvis Mængde er angivet i
Milligram pr. Liter:
Totalmængde faste Stoffer, tørret ved 100° C. 1 14,00 Mlg/L
Ammoniak............................................................
0
Salpetersyrling.....................................................
0
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Salpetersyre.........................................................
Fosforsyre...............................................................
Klor..........................................................................
Svovlsyre, beregnet vandfri............................
Totalmængde Kidsyre.......................................
Heraf: Fri Kulsyre............................................
Halvbunden Kulsyre...........................................
Kalk (CaO)....... ....................................................
Magnesia (MgO)..................................................
Jern, beregnet som FeO.................................
Mangan,
som MnO..........................
O
1 beregnet
O
Til Iltning af organiske Sloffer forbrugles Ilt
pH +......................................................................
Total Haardhed i tyske Haardhedsgrader
Heraf: Permanent Haardhed..........................
Temporær Haardhed..........................

O Mgl/L
0
24,85
9,60
61,60
17,60
22,00
32,00 4,32
4,00
0,44
1,12
7,1
3,8
1,0
2,8

Del iltede, filtrerede Vand vil komme til al indeholde,
beregnet som vandfri Salte:

Kalkbikarbonal................................................. ca. 45,4 Mlg/L
Kalksulfat............................................................... 9,7
Magniumsulfat...................................................... 5,7
Magniumklorid...................................................... 5,8
Natriumklorid....................................................... 35,4
Fri Kulsyre........................................................... 17,1
Desuden et Spor af Jern og Mangankarbonat.

//. Struers chemiske Laboratorium, 25.-2.-1930.

UNDERSØGELSE AF VAND
FRA DEN NORDLIGSTE KILDE VED ØRNSØ
.VORT BORD-DRIKKEVAND.
Der fandtes efternævnte Stoffer, hvis Mængde er angivet i
Milligram pr. Liter:

Totalmængde faste Stoller, tørret ved 100° C. 268,00 Mlg/L
Ammoniak.....................t...................................... 0
Salpetersyrling........................................................
0
Salpetersyre..............................................................
0
Fosforsyre..................................................................
0
Klor.......................................................................... 65,70
Svovlsyre, beregnet vandfri.......................... 26,06
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Parti fra Kilderne.

Totalmængde Kulsyre......................................
Heraf: Fri Kulsyre............................................
Halvbunden Kulsyre..........................................
Kalk (CaO)......... . .................................................
Magnesia (MgO)...................................................
Jern, beregnet som FeO.................................
Mangan, beregnet som MnO.........................
Til Iltning af organiske Stoffer forbrugles Ilt
p 11 +.....................................................................
Total Haardhed i tyske Ilaardhedsgrader
Heraf: Permanent Haardhed.........................
Temporær Haardhed.........................

77,00 Mlg/L
13,20
31,90
64,00 5,76
0,95
0
0,60
7,3
7,2
3,2
4,0

Det iltede, filtrerede Vand vil komme til al indeholde,
beregnet som vandfri Salte:
Kalkbikarbonat................................................ ca.
Kalksulfat..............................................................
Kalkklorid..............................................................
Magniumklorid.....................................................
Natriumklorid.......................................................
Fri Kulsyre...........................................................

1 16,0 Mlg/L
44,0
11,3
10,2
88,0
13,2

H. Struers chemiske Laboratorium, 25.-2.-1930.
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Kurhuset, bygget 1917—1920.

SANATORIEVIRKSOM HED
Af Arne Faber.

FA EN Rigdom paa Sanatorier, paa Kur- og Badesteder, som
findes overall i Verden, er Udslag af el naturligt Behov.
Fra de ældste Tider har Mennesker søgt til Kilderne — for al
slukke deres Tørst, for al vaske deres Saar og for al stille
deres Feber.
Eflerhaanden, som man voksede ud over de mest primil i ve
Forestillinger om, hvad der egentlig foregik, naar man drak af
Kilderne og badede sig i deres Vande, bundfældede der sig en
Mængde Iagttagelser, en Sum af Erfaringer, som man efler
haanden lærte at udnytte.
Men fra de ældste Tider og op lil vore Dage har del
nøgterne Syn paa Værdien af Kilderne stadig haarde Kampe
al stride. Kilderne virker jo som Oaser i Ørknerne og hidser
Menneskers Fantasi ud over alle Grænser. Troen paa og Trangen
lil den hurtige Helbredelse, Haabel om Miraklet faar Patienterne
lil at danne sig Afgudsbilleder, som de snart giver Navnet hel
lige Mænd, snart kalder Elektricitet, Lys, Radium. De syges
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angstfulde Forventning faar dem til at bygge Templer for enhver
aandelig og materiel Strømning, der behersker Tiden. Enhver
stærk Mand, der optræder som medicinsk Præst, vil altid kunne
beherske syge Mennesker.
Uafhængigt af —ja, paa Trods af al Overtro er der dog
vokset frem en Kække Sanatorier og Kursteder, der søger at
hjælpe deres Medmennesker ad andre og sikrere Veje. Den
nære Tilknytning lil Universiteterne, den omhyggelige Under
søgelse gennem Klinik og Laboratorium og den klare Erkendelse
af, al Patienterne er Mennesker, der trænger til Medfølelse
og Trosi, har givel Sanatorierne og Kurstederne et sikkert
Fodfæste.
Blandt de danske Kursteder er »Silkeborg Bad« det ældste
og har nu naaet den ærværdige Alder af 50 Aar.
Da Christian VIII. 1844 sendte sin Livlæge, Dr. .Markner.
ned til den dalevende Prieznitz s Fædreland for i Grafenberg
at studere de der brugte Koldlvandsbehandlinger, fik Badebehandlingen i Danmark sin første Daab. Blandt »Fadderne«,
der senere kom lil, bor i forsle Række nævnes Prof., Dr. med.
Oluf Lundt Bang, som ved sil Skrift »Koldt Vand« gav Behand
lingen sil autoritative Stempel. Muligheden for al danne el dansk
Kursted var hermed givet, og Lægerne Klee, F. Trier, Ilolstein,
Benjamin Olsen og G. Borch var blandt dem, der 12. September
1876 formede Ideen, som skabte Loven af u/4 1883, hvilken
betingede Indvielsen af den første danske Kuranstalt '/7 1883.
Dansk Nøgternhed og Medicinens nye Synspunkter omformede
gennem Aarene Behandlingsmaaderne, og »Silkeborg Bad«s
Historie er i saa Henseende el Spejlbillede af de sidste 50 Aars
Sanaloricudvikling i Danmark.
Den gamle Vandkuranstall med sin noget lægmandsaglige
— skønt praktisk godt underbyggede — Koldt vandsbehandling
skiftede Karakter og log efterhaanden alle senere tilkommende
fysikalske Kurmetoder i sin Tjeneste. De medicinske Badeformer
med Fyrrenaale, Sall, Kulsyre, Svovl, Gylje og mange andre fik
sin medicinske Omgrænsning. Finsens geniale Undersøgelser gav
hele Lysbehandlingen sin solide Basis, senere kom andre Behandlingsmidler til — Eleklrolerapien, Massagen, Sygegymnastikcn,
Arbejdslcrapien, Inhalatoriel (for Bronchitis, Aslhma) og ikke
mindst Klimaloterapien.
I mange Aar rejste Danske lil Udlandel til de fremmede
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Hvilerum (Badene).

Kursteder, og de gør det for en stor Del endnu. Forslaaeligt
er det, al Mennesker — ogsaa syge Mennesker — har Trang til
at se nye Lande. Medicinsk set opnaar dog de fleste af de
syge ved at rejse ud ikke mere, end de kan opnaa ved al
søge danske Kursleder.
Bedst ser man delle af hele Tuberkulosesagen. Den tidligere
Trang hos Tuberkulosepalienler til al søge Helbredelse i Syden
forsvandt, da det opdagedes, at Behandlingen paa el dansk
Sanatorium gav de syge den samme Helbredelsesmulighed som
i Udlandet. Det vil efterhaanden gaa op for Patienter med Stof
skiftesygdomme, Gigt, Hjertesygdom, Nervelidelser o. m. a., at
vore hjemlige Resultater i Hovedsagen dækker de Resultater,
som udenlandske Kursteder kan fremvise.
En af Aarsagerne til, at Patienter staar sig ved al faa deres
Behandling i eget Land, er den, at de hjemvendt fra Udlandet
ofte vanskeligt taaler dansk Klima. Hensigten med mange af
de brugte Behandlingsmetoder er jo bl. a. den at »hærde«
Patienterne lil at laale ydre Indflydelse; det drejer sig ofte om
en »klimatisk Tilvænning«—og en saadan Tilvænning kan kun
ske i Landet selv.
Begrebet »Hærdning« er jo iøvrigt viderespændende.
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Naar Patienter med Fordøjelseslidelser skal træne
deres Organisme lil al taale en mere varieret Kost, er Sana
toriet ofte det bedste Sled for en saadan Træning, idol »Diæletiken«
paa Sanatorierne i Danmark netop drives som Speciale og er
uddifferencieret i alle dens Former, saaledes al den kan respek
tere ethvert personligt Hensyn.
Naar Patienter med kroniske Hjertesygdomme skal
træne deres Hjerte for at kunne vurdere, hvor meget de igen
kan deltage i deres sædvanlige Arbejde, er Sanatoriet med dels
planmæssige Terrænkure det naturlige Sled for en saadan
Opoven.
Naar nervøse Mennesker med deres saarbare Sind, deres
Modloshed og deres »Træthed« skal forsøge igen at oplage
Livels Byrder, giver Sanatoriet dem ofte de bedste Betingelser;
de nervøse faar her Lejlighed td al se» hvorledes andre bærer
deres Tilskikkelser og faar ofte ved den fri.'skaansomme Behand
ling igen det Mod tilbage, som de har mistet.
Naar Patienter med giglisk-rheumaliske Lidelser
igen vil forsøge at vinde deres Modstandskraft over tor \ ind
og Vejr og andre Indflydelser, yder Sanatoriet dem her de
bedste Betingelser gennem de mange Midler, der her staar lil
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Diathermi — Firccllebnd.

Baadighed — Friluftsbehandlingen, Koldtvandsbehandlingen, Bevægelsesterapien, Elektrolerapien og de mange medicinske
Badeformer.
I del hele er Sanatorierne et uundværligt Led i Behand
ling af Patienter. Ikke mindst i social Henseende har de deres
store Værdi; i Kampen for Tilværelsen kan el Ophold paa
Hospital undertiden udadtil give en Patient Præget af at være
en mærket Mand — et Præg, som Opholdet paa et Sanatorium
næsten aldrig giver.
Del var jo ikke tilfældigt, at Lægerne lagde del forste danske
Sanatorium ved Silkeborg. Beliggenheden inde i Landet — relativt
højt hævet over Havfladen (60 Meler), de store Skove, der giver
Beskyttelse for Blæsten, og den kraftige, fugtige, krydrede Luft
har skabt »Silkeborg Bad« som el klimatisk Kursted, hvor ikke
mindst Mennesker med kroniske Catarrer i Luftvejene og med
den nervøse Søvnløshed har befundet sig vel.
»Silkeborg Bad« slaar med sine 50 Aar som en rI ype paa
et dansk Sanatorium — vokset sammen med og prægende den
Egn, hvori det ligger — nær knyttet til Silkeborg — denne Ung
domsskolernes og Sanatoriernes By.
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Finscn-Lysnfdcling — Inhalatorium.

MEDICINSKE ARBEJDER FRA
»SILKEBORG BAD«
/•/•. Emil Klee:

Et Tilfælde af Bronchitis crouposa chronica. H. T. 1884. S.
290—294.

Om Silkeborg Vandkuranstall, dens Udvikling, dens Kurmidler
og enkelte Behandlingsmetoder (Flisen, den chr. Rheumatisme, saml Artriten). M. S. F. 1891—92, S. 113—114.
H. T. 1892, S. 539—540. In Ext. U. f. L. 549—554. 571 —
581. 4. R. B. 25 1892.

Tre Diabetikere behandlede med Hydroterapi og Diæt ved
Silkeborg Vandkuranstall. U. f. L. R. 5. B. 3 1896, S. 433
—437.
Resultaterne af den urinsure Diateses-Behandling ved Silkeborg
Vandkuranstall i Aarene 1896—1900. U. 1. L. R. 5, B. 8.
1901, S. 313—321. 422—442. (Levison Kritik: ibidein 396
—399, 450—451.
130 Tilfælde af Muskel- og Bindevævsinfiltrationer hos Kvinder.
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Elektrisk Afdeling.

iagttagne i Seksaaret 1899—1904 paa Silkeborg Vandkuranstall, særligt med Hensyn til Ætiologi og Sæde. U. f. L.
R. 5, B. 12 1905, S. 145—151.
Neurasteniens og Insomniens hydroterapeutiske Behandling.
N. T. T. B. 1 1902—03, S. 66—68.
Lidt om Hydroterapiens hygiejniske og profylaktiske Virkning.
H. T. R. 3, B. 1 1883, S. 172—178.
Om de i Hydroterapien almindeligst anvendte Omslag saml de
vigtigste Forsøg, hvorpaa deres videnskabelige Berettigelse
stolles. H. T. R. 3, B. 1 1883, S. 241—248 266—273.
Forevisning af den lille japanesiske Varmeflaske. M. S. F. 1893
—94, S. 117—118, H. T. R. 4, B. 2 1894, S. 639—640.
Hvilke Sygdomme behandles ved Vandkuranslalter? H. T. R. 3.
B. 1 1883, S. 1232—1239.
Beskrivelse af og Beretning om Silkeborg Vandkuranstalt i 1883.
H. T. R. 3 B. 2 1884, S. 249—257.
Beretning om Aarene 1884 og 1885 fra Silkeborg Vandkuranstalt.
H. T. R. 3, B. 4 1886, S. 319—325.
Et Tilfælde af Myxødem. Restitution ved smaa Doser Thyreoidin
i el længern Tidsrum. U. i. L. R. 5, B. 12 1905, S. /73.
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Elektrisk Bn<l.

Overlæge. Dr. med. Erik Faber:
Indledningsord til Demonstrationer af hydroterapeutiske Procedurer. Ugeskrift for Læger Nr. 8 1906.

Sil keborg Vandkuranslall som Kursted. Ugeskrift for
Læger 1907 Nr. 16, Side 930.
A diposal gi. Hospilalstidende 1907 Nr. 26—27. (Foredrag
i Medicinsk Selskab l5/t 1907).

Uber Adiposalgie. Zeitschrift fur physikalische und
dialische Therapi 1908, 9. Bind 12.
Om Respirationso velser med særligt Hensyn til
Øvelser for Diafragma. Ugeskrift for Læger 1908 Nr. 10,
Side 305. (Foredrag i Selskab for fysikalsk Terapi og Diætetik
25/n 1907.
Om Massage som Lægemiddel. Ugeskrift for Læger 1909
Nr. 6, Side 157.
Om Kaffe, Kaffesurrogater og coffeinfri Kaffe. Uge
skrift for Læger 1909 Nr. 30, Side 841. (Foredrag i Selskab
for fysikalsk Terapi og Diætetik ’°/3 1909).

Silkeborg Vand kuranstalts
Læger 1909 Nr. 42, Side 1147.

Diætetik.

Ugeskrift

tor
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Rndolinl.

Overlæge, Dr. med. Erik Faber:
Uber Albuminurie nach kalten Bådern. Monalsschrifl
fiir die psykalisch-diålelischen Heilmethoden 1909, 12. Hæfte.

Al bum in li ri efter kolde Bade. Hospitalslidende 1910
Nr. 6, Side 169. (Foredrag i Medicinsk Selskab 6/4 1909).
Afmagringskure. Ugeskrift for Læger 1910 Nr. 20—21,
Side 567. (Foredrag i Medicinsk Selskab ,9/4 1910).
Urinsyrediatesen. Ugeskrift for Læger 1911 Nr. 21,
Side 751. (Foredrag i Medicinsk Selskab 7/3 1911).
Rigshospitalets hydrolerapeutiske Anstalt. Hospitalstidende 1913 Nr. 3, Side 57.
Aarsagerne til Fedme og Følgerne deraf. Gads danske
Magasin, Maj 1913.
Overernæring som Sy gd oms aar s ag. Ugeskrift for Læger
1914 Nr. 23. Side 1041. (Foredrag i Medicinsk Selskab
3,/8 1914)Blodtryk og Adipositas. Ugeskrift for Læger 1915 Nr. 23.
Overlæge Arne Faber:
2 Artikler om Ku Isy rebadetilberedning. Ugeskrift for
Læger. 1915—1916.
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Afdeling for Fyrrcnnnlsbadc og Snllbndc.

Arne Faber og II. J. Schou:
Om farmakologiske Funktionsprøver. Ugeskrift for
Læger Nr. 20 1916.
Arne Faber:
Wasserman-Rea ktionens Værdi for den
Klinik. (Foredrag i Selskab f. int. Med. 1916).

interne

Afmagringens Indikationer og Teknik. Ugeskrift for
Læger Nr. 2 1917. (Foredrag i Selskabet for fysisk Terapi
og Diætetik). U. f. L. 2l/3 1917.

Tungen som Mavens Spejl, særlig dens Forhold ved og
den perniciose Anæmi. U. f. L. Nr. 11 1917.
Arne Faber og Erik Gottlieb:
Om klinisk Betydning af Uri nsy reundersogelser paa
Urin. Forsøg hos normale Personer af forskellig Legems
vægt. U. f. L. Nr. 19 1919. (Foredrag i Selskab f. int.
Med.).
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Brusebade.

Arne Faber:
Influenzas sequel. U. f. L. Nr. 52 1919.
Behandlingen af den kroniske Polyarlhroilis i Hjem
mene. U. f. L. Nr. 50 1921.
Den disseminerede Sclerose. U. f. L. 1922.
Brefolrofio i Firenze. Tilskueren 1924.

Diætetiske Toleransprincipper i Terapien. Ved de
kroniske Ventrikel- og Tarmdyspepsier. Foredrag i Jysk
med. Selskab 23/g 1923. Hospitalslidende Nr. 7 1924.
Victor Scheel. En Nekrolog. U. f. L. Nr. 52 1923.
Arne Faber og Dr. phil. E. Macheprang:
Blod tryksmaa linger hos 1000 normale Personer i Alderen
20—25 Aar. Antropometrisk Studie. Foredrag i Selskabet
for int. Med. 23/n 1923. (Comptes rendus de la Societe de
Biologie Juli 1924. Hospitalstidende 14—15 1924. Skandi
navisk Archiv f. Physiologie Bd. XLV 1924).

Arne Faber:
Aarsager lil Blodtrykstigning, specielt det vedvarende.
Foredrag i Medicinsk Selskab 1924. U. f. L. 1924 Nr. 8.
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Arne Porlmann:
Et Tilfælde af Mb. Rech 1 inghausen. U. f. L. 1923.
Demonstration i Selskab f. inl. Med. ,4/l2 1923Arne Faber:
Alherosklerose —Aareforkal kning hos Mennesker ,
og Dyr. Foredrag i Del med. Selskab l/12 1925 og Jysk
med. Selskab 30/4 1926. U. f. L. Nr. 18 1926.

Die Mod i ave r kalkung. Virch. Arch. Bd. 251 1924.

Sygegy mnasli kkens Betydning i den fysiske Terapi.
Foredrag for Alm. dansk Massageforenings Medlemmer l4/s
1927 paa S. B. Tidsskrift for Den alm. danske Massageforening 1927.
Pierre Janet: Den psykologiske Lægekunst, Over
sættelse og Bearbejdelse af Arne Faber. Jacob Lund 1925.
Arne Faber og Frk. A. Wittu.ni:
Afmagringsdiæt. Hagerup 1925.
Skaanediæt i det daglige Liv ved Mave- og Tarm
lidelser. Hagerup 1926.
Gigldiæt i del daglige Liv. Hagerup 1927.
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Arne Faber og Frk. A. Willum:
Diæten i det daglige Liv ved den kroniske Obstipa
tion. Hagerup 1928.
Foredrag, Statsradiofonien: Sygegymnaslik og Gymnastik for
sunde og syge 5/3 1928 Kl. 720—750.
Foredrag, Statsradiofonien: Bade, navnlig Bade i Hjemmet,
12/5 1928.
Artikler om Gigt o. s. v. Berlingskc Tidende.
Bog om Hygiejne i det daglige Liv. 1929.
Referat, Rejse til England Oktober 1928. U. f. L. 1929.

Foredrag, Dansk med. Selskab, Odense, 9/5 1929: Diagnosen
af Ledlidelser. 1929.
Referat, Rejse til Budapest og Wien. U. f. L. 1929.
Foredrag, Dansk Massageforening: Nyorientering indenfor
Sygegymnaslikken l2/2 1930.

Stud. med. Oscar Bach:
Nogle Undersøgelser over Blodsænkningsreaklionen
klimakleriske Patienter. U. f. L. 13 27/3 1930.

hos

/l/7?e Faber:
Bogen »Gigt og Rheumatisme« (Jespersens Forlag) 1930.

Fedmens Klinik-Afhandling. U. f. L. Nr. 37 1931.
Om .lodterapi — særligt ved Mb. Basedowii, Afhandling.
U. f. L. Nr. 49 1931.
Haandbog i Hjemmegymnaslik og Sygegymnaslik 1932.
Moderne Mirakelmageri, Kronik, Berlingske Tid., Sepib. 1932.

/t/7/e Faber og Overlæge A. Nørgaard:
Haandbog i Diætetik 1933.

LÆGEMØDER
Ved Siden af de mange større og mindre Lægemoder, som
har været afholdt paa »Silkeborg Bad«, skal nævnes nogle af
særlig Betydning.
1926 og 1927 bar der som Led i Lægeforeningens Fort
sættelseskursus været afholdt Lægemøder med Karakter af de
engelske »College« paa »Silkeborg Bad«. Møderne varede 5—6
Dage og var besøgt af ca. 70 Læger og Lægefruer.

94

FOREDRAGSEMNERNE VAR I 1926:

Prof. K Bie:
1) Specifik og uspecifik Behandling af Infektionssygdomme.
(1 Forelæsning).
2) Serumterapi og ikke specifik Proteinterapi. (1 Forelæsning).

Prof'. L. Fridericia:
Om Vitaminer. (2 Forelæsninger).
Prof. K. K. K. Lundsgaard:
1) Albert v. Graefe. (1 Forelæsning).
2) Træk af Ophthalmologiens Historie. (1 Forelæsning).

Overlæge Arne Faber:
Om Principperne for Hydroterapi. (1 Forelæsning).

FOREDRAGSEMNERNE I 1927:
Prof. Dr. phil. Fr. Weis:
Fællestræk i Dyrs og Planters Fysiologi. (2 Forelæsninger).

Overlæge, Dr. ni ed. C. Son tie:
Behandling af Diabetikere i Praksis. (2 Forelæsninger).
Dr. med. Kn. Krabbe:
1) Reflekser. (1 Forelæsning).
2) Enceuphalitis. (1 Forelæsning).
Prof., Dr. med. Sofus Bang:
Præhistoriske Menneskeskeletter. (2 Forelæsninger).

»Silkeborg Bad« har gennem mange Aar været inddraget
som Led i de medicinske Sommerkursus i Aarhus, idet de
medicinske Studenter har afsluttet deres Kursus ved Besøg med
medicinske Foredrag paa »Silkeborg Bad«.

Dngligsluen i Hovedbygningen.

S AN ATOR IEBYGNIN GER
Af Arne Faber.
FAET Grundsyn paa Arkitektur og Byggesæt, som beherskede
Arkitekter, Bygherrer og Hygiejnikere i Slutningen af det
forrige Aarhundrede, har naturligvis ogsaa haft Indflydelse paa
Anlæget af »Silkeborg Bad«.
Pavillonsystemet blev indført. Der er næppe Tvivl om, at
dette System er del ideelle for Syge og Rekonvalescenter. Man
undgaar den store Ophobning af Mennesker i en enkelt Bygning,
man opnaar en bedre Isolation og en større Ro for den enkelte
Syge. Naar denne Bygningsskik i Tidernes Lob mange Steder
er erstattet af større, samlede Bygningskomplekser, skyldes del
rent praktiske Forhold — Pavillonsystemel er administrativt
lidt besværlig, Udgifterne til den daglige Drift og Vedligeholdelse
af Bygningerne er større, ligesom der ogsaa kræves større
Personale.
Skønhedsmæssigt har begge Bygningssystemer sine Fordele.
Under en Række gode Arkitekter har »Silkeborg Bad«
opnaaet en Bebyggelse, som ikke skæmmer den omgivende
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Alkove-Dagligstuen i Hovedbygningen.

Natur, og som hygiejnisk opfylder de fleste af de Krav, man
kan stille lil Sanatoriebebyggelse. (Se Facadebillederne i Ka
pitel 2).
»Silkeborg Bad«s forste Bygninger er opfort af Arkitekt,
Professor Dahlerup og Arkitekt Moller i en Slags italiensk
Renaissance. Hovedbygningen (Societelshusel) er af Mursten —
gulkalket— med 14 Værelser under det skraal fremspringende
Tag og har grønne Skodder som Sidefløje til Vinduerne; de
senere tilkommende bekvemme Træverandaer og -loggiaer for
andrede i nogen Grad Udseendet. Foruden Societelshusel opforte
Dahlerup Badebygningen med de store Baderum efter svensk
(Mosseberg) Model; endelig opførtes der en mindre Bygning
— Sovilla — med 12 Værelser, opfort som en gul Bindings
værksbygning med rødbrunt Træværk og med stærkt brudte
Konturer i Taget.
Efter den første Bebyggelse havde »Silkeborg Bad« Plads
lil ialt 40 Patienter i ca. 32 Værelser. Men Kravene steg stærkt.
Paa Parkens Grund byggedes da af Arkitekt, Professor Anton
Rosen en selvstændig Villa — Skov villa — indeholdende 25 nye
Værelser og bygget som en Bindingsværksbygning, gulkalket
med rødt Træværk saml Skifertag.
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Store Spibcsnl.

Fra Aar 1892 til Aar 1900 foreloges gentagne større og
mindre Forandringer ved Bygningerne, og Aar 1900 kom den
store Udvidelse af Hovedbygningen ved Arkitekt Friniodt-Clausen,
idel der dels byggedes en mindre Forlængelse til Østfløjen med
Indretning af Kontorværelser, dels byggedes en helt ny Bygning
som en Vestfløj med 14 nye Værelser i 2det Stokværk og her
under en stor Spisestue til Bespisning af 100 Patienter; samtidig
flyttedes en Veranda hen mod Nord som en Forlængelse af den
nye Spisestue. Tilbygningen blev holdt i samme Stilart som
Dahlerups Midterfløj. Herved udvidedes Gæsteværelserne til ialt
72 Værelser. Badebygningen er gentagne Gange underkastet
større Ombygninger og Udvidelser, ligesom der indrettedes
Konsultationsværelser. Disse Forandringer blev foretaget af Arki
tekt Godtfred Tvede. Del sidsle Aarli viser dog bedst Badels
stærke Vækst, idet Overlægen og Arkitekt Axel. Hoeg-Hansen. log
fal paa den egentlige Renaissance af Badet. Samtlige Bygninger
fik en større Hovedreparation, og meget af de gamle lidt snævre
Forhold i Bygningernes Indre blev ændret. Den største For
andring skete dog med Badene, der gennemkonstrueredes ved
Nedrivning af Skillerum og Kakkelbeklædning af Vægge. En
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Store Spisesal.

større Tilbygning mod Nordvest muliggjorde Indretningen af en
stor Lys- og Elektricitetsbygning saml Inhalalorium. Endelig
blev de gamle Bade paa de lo Sider (Øst og Syd) omgivet af
en Vinkelbygning paa 2 Stokværk med Midterlaarn, dels med
Omklædningsrum og Liggehaller i Isle Stokværk (Stuen),
dels med Gæsterum (ialt 18), med Opholdsstuer og Alkove
sengesleder paa 2del Stokværk (Isle Sal). 1917 byggedes
Østfløjen og 1920 Sydfløjen af dette store Bygningsværk, der
i sin Stilart med spanske Motiver og med naturlig Respekt
for de andre Bygninger virker monumentalt og kunstnerisk
behersket.
Naar man nu vandrer gennem den 18 Tdr. Land store
Park og betragter de Bygninger med deres maaske lidt til
fældige Beliggenhed, forundres man dog Gang paa Gang
over, hvor smukt og ofte overraskende det hele virker. De
hundredaarige gamle Træer af Bog. Eg, Gran og Fyr har
let ved at hævde deres monumentale Styrke, — og Bygnin
gerne, dannede af fintfølende og kultiverede Kunstnere, falder
med deres sikre Rejsning og deres gule Farve naturligt ind i
Landskabet.
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PLAN AF S ØV IL L A

(i. s,\L)

Mindre Spisesale.

OVERSIGT OVER NYBYGNINGER OG FORANDRINGER
PAA »SILKEBORG BAD«.

1883: Hovedbygning opfores (Socieletshus), Midterbygning -j- to Treel iedele af
Østfløj (Prof. Dahlerup).
1886—87: Skovvilla opfores (Prof. Anton Rosen).
1892: Spisestue indrettes til 20 Personer. Konlorfloj. Selskabsværelserne
forandres. Parken forandres. (Arkitekt Frimodt Clausen).
1893: Terrænet udvides med ll/2 Tonde Land. En Musikpavillon bygges.
En Tegning paa Træ i Gymnastiksalen, skænkes af Billedhugger
Aarslcff.
1894: En Villa — »Granly« — bygges.
1896: Ny, stor Vandbeholder lil Badene.
1897: Ishus bygges.
1898: Tilbygning til Damebadene bygges. Tørreslue indrettes. Udhuse og
Vognskur bygges.
1900: Tilbygning til Hovedbygning — Spisesal -{- 14 Værelser. Gamle Spise
stue indrettes lil Anretterværelser. fArkitekt Frimodt Clausen).
1904: El Solbad indrettes.
1908: Badebygningen udvides. Kulsullalionsslue, Venteværelse og Laboratorium
bygges. Funktionærværelserne i Badebygningen udvides med 7. Tekok-
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Gæsteværelse — Kurhuset.

1910:
1911:
1912:
1913:
1914:
1915:
1916:
1917:

1918:
1919:
1920:

1921:
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konet ved Spisestuen udvides. El Læseværelse indrettes. (Arkitekt
Godtfred Tvede).
Et nyt Ishus bygges. Varmt vandsanlæg indrettes i Kokkenet.
El Lysthus bygges.
En Liggehal bygges.
Elektrisk Lys installeres i alle Bygninger. Badeanstalten udvides med
elektriske Lysbade. Slorre Forandringer i Hovedbygningen.
3 nye Funklionærværelser i Hovedbygningen indrettes. Fliseindlæg i
Badene.
Vandlaarnel udvides.
2 nye Liggehaller ved Badebygningen indrettes.
1. Del af Kurhuset (Østfløj) -f-Taarnbygning opfores. (Arkitekt HocgHansen). En Multoslat og cl Fircellcbad anskaffes.
Møblering af Kurhuset og Nymøblering af Herreværelset. GI. Gymnastik
sal indrettes lil Billardværelse.
Konsultationslokalerne udvides.
En ny Floj ved Herrebadene bygges (lil Kulsyrebad). 2. Del af Kur
huset (Syd-Vest Floj) bygges og forsynes med Moblcr og andel In
ventar. (.Arkitekt Hoeg-Hansen).
Dialhenniapparat anskaffes. Ved gi. Badebygning foretages større
Isoleringsarbejder.

Gæsteværelse — Kurhuset.

1922: Spisesalen forandres og udsmykkes. Et større Gipsrelief (Faraos Datter
finder Moses) skænkes af Billedhuggcrinde Nanna Johansen og opsæt
tes i Spisestuen. Ny Dampkedel anskaffes. Finsens Lysbad indrettes.
Nye Møbler i Salon, Læscværclse og Spisestue anskaffes. Vandbeholder.
Buffet anskaffes. Vandbeholder i Taarn anskaffes.
1923: Hovedbygningens Forhal forandres. Friluflssanatorium indrettes i Stats
skoven op ad Parken. Kvægsolvkvarlslampe anskaffes. Storre For
andringer i Kokkenet. Gymnastikbygning i Friluflssanatoriel bygges.
1924: Stor Tilbygning lil Badene: Indrettelse af 2 Værelser lil Finsen-Lysbehandlinger, Rum lil Firccllebad, Dialhermi, 2 Rum lil Inhalaloricr.
1927: Ny Tennisbane indrettes. Nye Isskabe. 2 Statuer (»Nokken« og »Venus«)
skænkes af Billedhuggcrinde Nanna Johansen.
1928: Genlral-Vand-Opvarmningsanlæg installeres i Hovedbygningen. Radioinstallation i Hovedbygningen.
1929: 2 Statuer (»Aarhuspigen« af Kaj Nielsen, »Sandalbindercn«), skænket
af Carlsbergfondel. Nyt Diathermiapparat anskaffes. Storre Forandringer
i Badene (nye Doucherum), Pumpcanlæg (elektriske) anskaffes til
Maskinhuset. Store Bygningsanlæg ved Badets Kilder. Parken forandres.
1930: Nyt Komfur anskaffes. Elektrisk Centralopvarmning indrettes i Skov
villas 25 Værelser. Kildeboringer foretages i Terrænet omkring Kilderne,
reguleres, og der indrettes en Ørreddam.
1931: Forandringer i Fyrrenaalsafdelingen i Kvindebadene foretages.
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Gæsteværelse — Sovilla.

FRILUFTSS AN AT O R1 ET
1923—1925 erhverves til Leje 1 Hektar — ca. 2 Tonder Land — lavt Krat og
skovbeplantel Stykke Jord langs Gjessovejcn og langs Skovfogedvejen.
Det er inddelt i en Herre- og en Dameafdeling og er brugt meget
gennem Aarene til Frihiflsgymnastik under Ledelse af Massoser (Sygcgymnaster). Paa Grunden er opfort en Gymnaslikbygning.

PATIENTERNE
Af Di’, juris Carl Ussing.
Z/iNSKER man et samlet Billede af den Sundhedspleje, som
et Kursted af Silkeborg-Typen yder, er del ikke nok at
fremhæve de mange . Hjælpemidler, som i vor Tid træder i
Lægevidenskabens Tjeneste — Anvendelsen af Vandels, Luftens,
Dampens, Varmens, Elektricitetens og Lysets lægende Kræfter
og den videnskabelige Brug af Medikamenter og af Gymnastik
og Massage. Heller ikke er det nok at tilføje den Indflydelse,
som Beliggenheden, Luftens Renhed og Egnens Skønhed har paa
Sindet og ikke mindst den Erfaring, som den lægelige Autoritet
ved el Kursled sidder inde med, saa uhyre et Erfaringsmateriale
han i Aarenes Lob maa have samlet ved al iagttage sine Patienter,
anbragte — ikke i et Hospitals Stuekultur, men i Frilufl under
aaben Himmel.
Alt dette kan man jo ogsaa træffe paa udenlandske Bade
steder — mere eller mindre —, men der er et Forhold af lægende
Betydning, som kun findes i den Syges Hjemland. Det er et
ret sammensat Forhold, der fortjener en nærmere Fordybelse; men
som med en kort Benævnelse kan siges at være af »social« Art.
Lad os gaa ud fra som almenanerkendt den intime Veksel
virkning, der foregaar mellem det legemlige og det psykiske
hos Mennesket. At Legemets Befindende paavirker Sindets Stem
ninger, har alle erfaret. Mindre indlysende staar for mange det
omvendte, at Sindets Roreiser paavirker Legemets Funktioner,
og dog erfarer vi hvert Sekund paa Dagen, at det er Sindets
Beslutninger, der bringer Legemet i Funktion: og vi ser ogsaa,
hvorledes Sindets Stemninger ufrivilligt giver legemlige Udslag:
Hjertet banker, Haanden rysler, Sveden perler, Kinden rodnier
eller blegner, og ved fintmærkende Instrumenter kan man nu
iagttage legemlige Refleksvirkninger af de mindste Sindsindtryk.

107

Ingen Læge er da heller i Tvivl om den helbredende JtefJeksvirkning paa Legemet nf dertil egnede Sjadsindfryk.
I lorsle Hække man nu hej’ Inge« i Betragtning den Sindstyngsel, som den hjrmmelidende lil Tider kan føle ved 1 anken
paa sine nære Omgivelser. Det er jo givet, af Omgivelserne

Blomstrende Hykl ved KurhuHct.

i storre og mindre Grad er lidende med den Lidende. Det
tynger Sindet Dag og Nat at være Vidne lil den Nærslaaendes
Lidelse og Sjadslyngsel, og for eller senere giver det sig legem
ligt Ldslag. bor at Omgi vetoerne med lige Friskhed kan yde
den Lidende den tiltrængte Pleje og Opmuntring, maa deres
Nerver af og til »spændes fra«, og det sker lettest ved, at
Patienten en 'lid lager Ophold andet Sted.
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Men ved Hospitalsophold naaes ikke Maalet. Her vil de
Nærstaaende netop fole Trang og Pligt til ved stadige Besog
at afbryde Opholdets Ensformighed, og disse daglige Besog paa
Hospitalet kan ofte for de Nærstaaende være nok saa tidsberøvende som de daglige Haandsrækninger i Hjemmel; og

Blomstrende ?\lpc-Gulrcgn i Parken og de tre Gratier.

deres Nerver bliver ikke »spændt fra«. Den tyngende Bevidsthed
om den Nærs lånendes Lidelser faar daglig ny Næring.
Og den Lidende selv. Under Hjemlivets eller Hospitalets
Ensformighed bliver Sindet i langt højere Grad end under nye
Omgivelser oplaget af selve Lidelsen. De kendte Stuer, det evig
samme Bohave, daglig de samme Begivenheder, de samme
Ansigter, alt det kan jo ikke hver Dag fremkalde nye Tanker,
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Blomstrende Rhododendron i Parken.

ny Interesse. — Vi ved, at Opmærksomhedens Koncentration paa
en bestemt Del af Legemet er ikke uden legemlige Følger for
denne Legemsdel: Blodlilløbet, Muskelreflekser o. s. v. Og naar
de Ting, der foregaar omkring os, ikke længere drager Opmærk
somheden til sig, og det indre Forestillingsliv ikke er levende
nok til at optage Opmærksomheden, falder denne nødvendigvis
tilbage paa Lidelsen, forstærker den og forværrer den.
Og her slaar Hospitalsopholdet ikke til. For en kort Tid
kan den nye Livsforelse paa et Hospital optage Opmærksom
heden; men den er for regelmæssig til i Længden at holde
Interessen levende. Og Kuren paa et Badested har maaske her
sit allerstørste Fortrin. Den Vekselvirkning, som her finder Sted
mellem mange forskelligartede Mennesker — baade i Medfør af
Kuren og i Samlivet med de andre Kurgæster — er en Side af
Badekuren, der fortjener mere Omtale, end der almindeligvis
bliver den til Del.
En hel Række Funktionærer slaar rede paa »Silkeborg Bad«
lil Ens Hjælp. En Garigpige paalager sig Hjælpen paa Værelset,
en særlig Sygeplejerske overtager den daglige Sundhedshjælp,
Badebetjeningen overtager Badebehandlingen, dertil udlærte
besørger Massage- og Gymnastikbehandlingen, en ny Hjælperske
indpakker dig til Hvile, dels i selve Badeetablissementet, dels i
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Blomslrendc Rodljorn i Parken.

den friske Luft under Bladehang og Fuglesang. Andre Hjælpersker
passer dig vod Maal tiderne; og over del hele, véd du, svæver
Overlægens ordnende og samlende Haand.
Og saa de andre Kurgæster. De kommer fra alle Kanter
af Landet og alle Samfundsklasser; hver med sine ejendom
melige Synsmaader og Erfaringer. Du lærer dit Land at kende.
De kommer alle med særlig Meddelelsestrang. 1 Hjemmet har
alle hort nok om deres »Tilfælde«; men her er nye Tilhørere.
Og sky ikke disse Sygeberelninger; del er jo ikke blot den
abstrakte Beretning om en Lidelse, en klinisk Forelæsning; men
Beretningen faar sin ejendommelige Kolorit, sin menneskelige
Farve. Den Lidende er glad ved Interessen og Medfølelsen, den
skaber Aabenhed; man faar Indblik i Milieuet, i Familiefor
holdene, i Virksomheden, i Livet derhjemme.
Overfladiske Folk anser en Udspørgen herom for tom og
utidig Nysgerrighed. Den Lidende gør det ikke, den Lidende er
taknemmelig for Interessen, og den spørgende beriges — vel
ikke med Dybsindigheder eller Poesi —. men med beskedne
Virkelighedsbilleder — om levende Menneskers Færden og Stem
ninger,
og
O’
O del er dog
o vel vigtigere.
o o
Du Lidende! gener dig ikke for at spørge, du vil lil din
egen Opmuntring finde langt mere Sjæl og Liv, end du i dit
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Parti fra Parken.

indelukkede Liv har tænkt dig. Og du glemmer at tænke paa
dit eget.
Men gener dig heller ikke for at tale om dit eget. Det kan
lette din Tyngsel at finde frisk Sangbund, hvis Omgivelserne
derhjemme er gaaet trætte; det vil lette dig at finde nye Svar
paa dine Klager. — Og det kan lette jer begge to at finde et
fæ 11 es Udgangspunkt for Meningsudvekslinger og Fortrolighed.
Forsom altsaa ikke den »sociale« Side af Badekuren —
Fællesfolelsen og indvend ikke, at der kun stiftes kortvarige
Bekendtskaber: Man modes og glemmer, naar man igen havner
i de vante Omgivelser. Ja, Personerne modes, og sædvanligvis
glemmes de; men man bringer med sig Belæring om andres
Livsskæbne, andres Livsvaner, andres Synspunkter. Blikket
aabnes for, at der er andre, der lider, andre der kæmper,
andre der haaber, og det hver paa sin individuelle Maade.
Naturligvis gives der Undtagelser, som helst bor bekæmpe
Lidelsen ved Tavshed; men derom vil Vedkommende faa behørig
Oplysning og Raad af Lægen. Horer du imidlertid ikke til disse
Undtagelser, saa lær Styrke ved Samtale om Lidelsen med
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andre og fol Trang til at opmuntre andre; det vil give dig selv
Styrke og Opmuntring.
Og ikke mindst: Nyd — ikke alene, men i Fællesskab med
andre—de smukke Skove, de smilende Soer, det stilfulde Anlæg,
den kunstneriske Smag og Hyggen ved de hjælpsomme og
konne Medhjælpere.

Fruglbtercndc Gren nf Aliorn (/\ccr Pscudopliittmus). J. Rafn, fol.

EN LILLE DENDROLOGISK (ELLER NATURHISTORISK)
BESKRIVELSE AF

PARKEN VED SILKEBORG BAD
Af Skovfrohandler Jo/is. Rafn.
FAET vil ikke være muligt al give et Billede af »Silkeborg
Bad«s Park uden samtidig at fremføre korte Oplysninger
om Silkeborg Vesterskovs Historie og Bevoksninger; thi den Park,
som omgiver Badet, var i sin Tid en Del af Silkeborg Vester
skov, men er nu Selvejendom.
Silkeborg Skovene har siden 1823, altsaa i godt og vel
100 Aar, været Slatsejendom, og Skovene bestod den Gang saa
godt som udelukkende af vildtvoksende Bøgeskov uden forsilig
Kultur, isprængt talrige aabne Lyngsletter. I de første Aar efter
Statens Overtagelse af Skovene tilplantedes disse Lyngsletter
med hovedsagelig Rødgran og en mindre Del Skovfyr. Rød
granerne trivedes overalt meget godt og gav sunde og gode
Bevoksninger, hvilket kan ses i selve Badets Park, hvor ingen
Besøgende vil kunne undgaa at beundre de smukke Graner, som
saa karakterfuldt giver det ejendommelige Vue fra Indkørselen
op til Hovedbygningen. Disse Graner skulde altsaa nu være el
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Blomstrende Philadclplius (•Jasmin*). J. Kafn, fot.

Aarhundrede gamle. Den sværeste Rodgran staar i Dalen ved
Mineralvands-Drikkehallen og maaler et Stammeomfang i Bryst
højde af 2,6 m.
Af ældre Skovfyr findes der desværre ingen i Parken, mens
dette smukke Træ ellers omkring i Silkeborg-Skovene med Rette
beundres af Turister; se saaledes i den nordlige Spids af Vester
skoven, i Nordskoven langs Banelinien, ved Aunso i Øslerskov
og ikke mindst de herlige Fyr af formentlig norsk Afstamning
paa Loddenbjerg i Sonderskov.
Af fremmede Naaletræarter findes der derimod en ret fyldig
Samling i selve Parken. Først af alle maa fremhæves den særlig
smukke Ædelgran fra Sierra. Nevada (Abies magnifica), som slaar
paa den store Plæne Nord for Hovedbygningen. Det er det
smukkeste Træ af denne Art, som jeg paa mine ret talrige
dendrologiske Rejser omkring i Europa har set.
Denne Art er ret langsomt voksende, saa dette Træ tor anslaas
til at være lige saa gammelt som selve Badet, altsaa et halvt
Hundrede Aar. Stainmeomkreds i Bryst højde: 1,55 m. Det tor
formodes, at Planten stammer fra Linaa Vesterskov ved S vej bæk,
hvor der findes fem Eksemplarer af samme Art og samme Alder
).
*
') Linnn Vesterskov er et sandt Eldorado for Elskere nf Frilaudstrævækslen i Danmark, og
derværende talrige, sjældne Træer plantedes paa samine Tid, som Badet anlagdes, of den for
tjenstfulde Dr. C. M. Poulsen (Dansk Skovfogedforenings Tidsskrift 191S).

1 15

Af andre vestamerikanske Arter findes af Douglasien (Douglasgran. Pseudotsuga Douglasii) flere store, smukke Træer, navnlig
i den sydlige Del samt i Skoven lige udenfor Parkens sydlige
Grænse; desværre savnes dog et helt fritslaaende Træ, som kunde
have vist denne Arts store Dimensioner og yndefulde Vækst.

Abics wagnifica, Abics nobilis, Abics concolor, cn Enebær og tilhøjre cn Gruppe Rhododendron.
J. Rafn, fol.

Douglasien synes forovrigt godt paa Vej lil at tilpasse sig Dan
marks Klima, idet der rundt om i Parken findes talrige unge,
selvsaaede Eksemplarer.
En enkelt af den langsomt voksende Graa Douglasie (Pseu
dotsuga glauca) ses fritstaaende paa en Plæne nede ved Kurhuset.
Spredt omkring paa Plænerne findes yderligere smukke,
omtrent 40 Aar gamle Træer af flere vestamerikanske Arter:
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Silkagran (Picea sitkaensis), Nobelgran (Abies nobilis) og Ens
farvet Gran (Abies concolor).
De to haard fore og ejendommelige Arier: Kaukasisk Rodgran
(Picea orienlalis) og Kaukasisk Ædelgran (Abies Nordmanniana)
findes ogsaa; ganske mærkeligt al se disse lo Arter, som horer

Abics inagnificu og en Enebær. J. Rafn, fot.

hjemme i el udpræget kontinentalt Klima, tilpasse sig saa godt
i Danmarks fugtige og milde Ø-Klima.
Den langsomt voksende, men meget smukke Spansk Ædel
gran (Abies pinsapo) ses ogsaa paa den store Plæne Nord for
Hovedbygningen.
I den nyere Tid, i de sidste fem, seks Aar, er der paa
begyndt Anlæg af cl lille Pinclum, i hvilkel er indplanlel en Del

117

Arter, som ikke hidtil har kunnet ses i Parken, nemlig de vestamerikanske Abies grandis, Picea pungens, Picea Engelmanni og
Pinus conlorla, et Par Østrigske og Korsikanske Eyr saml al nævne,
frem for alle, seks af den Serbiske Gran (Picea Omorica), som
inden længe vil blive en Pryd af forsle Rang. Delle Træ, som

Picea oricnlalm (Lun del ene Træ i Forgrunden). J. Hafn, fol.

i sin Tid havde en stor Udbredelse i det vestlige Balkan, menles
indtil for ret nylig udryddet af Venetianerne, som benyttede de
snorlige, slanke og jævnføre Stammer til Mastetræer lil deres
Flaade. I 1875 blev Arlen imidlertid alter fundet i en Dal langs
Floden Drina paa Grænsen mellem Serbien og Bosnien.
Ligeledes henledes Opmærksomheden paa forannævnte Abies
grandis, af hvilken nylig er plantet 4 Eksemplarer, som foreløbig
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trives godt. Denne Art bliver i sin Hjemstavn langs Stillehavs
kysten. saaledes som Navnet antyder, et meget stort Træ, stedvis
(under særlig gunstige Forhold) indtil 80 a 90 m højt. Ogsaa
hos os i Danmark trives den godt, og paa Grund af den for
bavsende hurtige Vækst begynder den at vinde Indpas i vore

Almindelig Rodgran. (Piccn cxonlba). Del tykkeste Grantræ, »om findes i Parken. J. Rafn, fot.

Skove. 1 Linaa Vesterskov findes prægtige, halvt Hundrede Aar
gamle Træer med snorlige, jævnfore Stammer.
Af østasiatiske Arter er nylig indplantet den meget smukke
Abtes Veitchii, Cryptoineria japonica, og Ginkgo biloba med de
ejendommelige, tolappede Blade. Disse tre Arter trives dog
foreløbig mindre godt; muligvis er Jorden for mager, muligvis
ogsaa fordi de desværre er plantet ret nær nogle unge, kraftige
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Birk, som nok tærer stærkt paa Jordbundens Fugtighed. Aller
senest er i Aar 1932 indplanlct 50 Japansk Lærk (Larix leptolepis),
20 Korea. Lærk (L. koreensis) samt 20 Øslanierikansk Lærk (L.
americana), og der er al Grund lil at vente, at disse smukke og
hurligtvoksendc Træer meget snart vil blive en Pryd for Parken.

Lichcn-bcvokscl Bogcstommc. (Bogcslammc bevokset med Laver).
Ved Foden: Engclsod, Surklover, Ducurl, Skovsalal. J. Rafn, fot.

Vi maa tilbage til Bøgen, og Birken, hvilke lo Arter er
Naturskovens oprindelige, vildtvoksende Træer, saa vi burde
maaske nok være begyndt med disse. De nærmeste Omgivelser
af Hovedbygningen faar sit ganske særlige Præg af de impone
rende, meget smukke 200 til omtrent 250 Aar gamle Bøge med
Stammeomfang i Brysthøjde 250 lil 300 cm, af hvilke særlig
fremhæves Eksemplaret ret Nord for Hovedbygningen samt Træet
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lidt Nord for Musikpavillonen, som bærer de nederste Grene
helt ned til Jorden, og som vilde blive endnu smukkere, i Fald
nogle for nær slaaende unge, selvsaaede Rodgran og Birk kunde
blive fjernet. 1 Silkeborg Vesterskov findes nu næppe flere saa
smukke Boge. Grunden, hertil ligger desværre klart for Dagen;

Birkestamme med en Bøgekvist. J. Rafn, Tot.

thi dette er en Folge af den indtil for et halvt Hundrede Aar
siden forte stærke Plughugsldrift. som til Brug for Træsko
industrien huggede de største og bedste Træer og lod Skravlet
blive tilbage. Paa det Areal, som allerede paa den Tid var
overladt »Silkeborg Bad« lil Brug, blev de smukkeste Boge
allsaa skaanet, og de sværeste af disse Træer har nu et Slammeomfang i Brysthøjde af 2 til 3 m. Naar henses til, al Jordbunden
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paa Silkeborg-Egnens stærkt bakkede .Morænelandskab er magert
Rullestenssand, og at Bogen her befinder sig paa sin geografiske
Vcslgrænse, foles del dobbelt imponerende straks i Skovens
Vestside at mode saa smukke Boge, særlig da Vesterskoven er
den første større Skov, som moder os, efter al vi har forladt

• Knrloffclbogcn« i Vesterskoven. J. Hafn, fol.

de flade Vesteregne. Den yderste Endemoræne findes kun faa
km Vest for Badets Omraade.
Gamle Ege findes slet ikke, derimod et Par yngre eller
midaldrende Træer af den i Silkeborg-Skovene almindelig fore
kommende Vinter-Eg. Grunden til, at der ikke — eller saa godt
som ikke — findes virkelig gamle Ege i Silkeborg-Skovene, skal
ifølge Vaupell være den, at Ghr. IV derfra fik mangfoldige Ege
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til sin Flaade, og efter Freden i Bromsebro 1645 fik Svenskerne
udleveret flere Tusinde Tømmer-Ege fra Silkeborg-Skovene!
Stakkels gamle Egeskove i sørgelig Ihukommelse!
Næst efter de gamle Boge sætter en Krinds af en halv
Snes Stykker enestaaende smukke, gamle Birk Badets Gæster

Douglnsie (Pscudotsuga Douglusii) i Vesterskoven. Plantet i ISSO. J. Rafn, fol.

paa egen Vis i Stemning, saa snart man gor de forste Skridt
indenfor Hovedindgangen. Jeg for min Del har i hvert Fald
intet Sled i Danmark modt en saa smuk og særpræget Gruppe
Birketræer. Det baade største og smukkeste, som har el Slammeomfang af 1,8 m, slaar meget passende tæl bag ved Mindes
mærket over Badets Grundlægger, Overlæge Klee. Desværre
brydes Enheden i denne skønne Birkelund af en indplantel,
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vel nu halvhundredaarig, storbladet Lind, som slet ikke horer
hjemme i disse naturskønne Omgivelser; ligemeget: »Del gamle
Træ, oh lad det slaa«; det har dog inaaske sine Minder.
Asketræet findes ikke i Badets Park og kun ret sjældent i
Silkeborg-Skovene. Jorden er ikke god nok til dette fordrings
fulde Træ.
Almindelig Ron saar sig selv overalt og bor overholdes,
dels af Skonhedshedshensyn, dels for mest mulig at holde lil
Huse de smukke og ret talrige Sangdrosler og Solsorter.
Et Par Ord om Parkens Fauna kan maaske som Afslutning
her være paa sin Plads. Smaafuglene er ret talrige, navnlig
Mejserne: Graamejse, Blaamejse og Musvit (den populære »File
lavs«), den sjældne Topmejse er iagttaget en enkelt Gang. Halemejse mærkeligt nok ikke, i hvert Fald ikke som Ynglefugl ved
Sommertid. Rodhals og Gærdesmutle findes talrigt, ligeledes de
smaa morsomme Træløbere med del krumme Næb, ikke al for
veksle med de ikke saa lidt større Spælmejser. Af de egentlige
Spætter findes baade Flagspætte og den prægtige, store Gronspælle.
De pragtfulde, smaa Sangere Munk og Gulbug (»Bastardnattergal«), Lovsanger, Rorsanger og Havesanger ses ogsaa, ligeledes Graa og Broget Fluesnapper, hvilken sidste jævnlig ses
ynglende i ophængte Mejsekasser; Bogfinken, naturligvis overall,
ligeledes Vipstjert, Torn- og Grønirisk, Stillids og Gulspurv, Skov
spurv og Graaspurv. Natuglen yngler i ophængte Kasser.
Korsnæb findes næppe som Ynglefugl om Sommeren, der
imod maa den være en meget jævnlig Vintergæst, naar den
sent paa Efleraaret fra de højnordiske Ynglepladser drager Syd
paa og for kortere eller længere Tid slaar sig ned hos os. Ved
at undersøge de i Skovbunden, navnlig under de gamle Boge,
talrige, dyrebehandlede Grankogler findes stadig mange, som
viser, at Korsnæb har været i Skoven i Løbet af Vinteren.
Mærkeligt nok findes disse af Korsnæb behandlede Grankogler
ikke ude i Granskoven, men kun under Bøgetræerne; formodentlig
finder Fuglene dér bekvemmere Siddepladser til Maallidet.
Vindrossel, som ikke yngler hos os, ses paa Trækket Foraar
og Efteraar; det samme gælder den henrivende, smukke Rød
stjert, som i uhyre Skarer Foraar og Efteraar trækker over
Danmark til og fra Ynglepladserne i nordligere Egne, men kun
sjældent sætter Bo hos os Sommeren over.
Den morsomme Toppet Lappedykker findes talrigt paa den
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tilstødende Ørnso, ligeledes Blishons, derimod ikke mange /Ender.
Den vagtsomme Hejre kan ses Aften efter Aften, naar den fra
Dagens Fiskepladser trækker over Tranevig op lil Skovens
Redesteder.
Parkens Sangere vilde dog rimeligvis være endnu talrigere,
om ikke Egernet der som overall i Landet var tillaget saa stærkt
i Antal. Selv om del forhaabenllig er overdrevet, al delle smukke
og morsomme lille Dyr ligesom Kragen og Skovskaden — som
naturligvis ogsaa findes der — skulde være Redeplyndrer, er det
utvivlsomt rigtigt, al det urolige, allestedsnærværende Egern
forjager Smaafuglene fra deres Reder. En fortræffelig Maade al
holde Egernet i Skak paa vilde være at frede Skovmaaren, som
er Egernets naturlige Fjende, fordi den kan klatre i Træerne og
altsaa forfølge Egernet til dels Rcdesledcr, Maaren er set gentagne
Gange i Parken i de senere Aar.
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GAMLE MINDER
Af Teaterdirektør Ivar Schmidt.

FAET var i Krigens 2. Aar, at jeg imod Slutningen af Sæsonen
paa Det ny Teater folie Trang til at ofre lidt Tid paa mit
personlige Velvære — de mange Trapper paa Teatret begyndte
al genere mig i betænkelig Grad: »min Fyldighed« var ved al
lage Vejret fra mig under Opstigningen — der maaIle gøres
noget. — Jeg havde i mine unge Dage hort Tale om Silkeborg
Vandkuranstalt som el for mil Tilfælde godi egnet Sled, og da
jeg saa tilfældig fik al vide, at en kendt Skuespillerinde paa
»Silkeborg« var blevet ung og slank, maatte delle være noget
for mig — »Silkeborg« — jeg ringede Fruen op og fik den
varmeste Anbefaling; hun havde ikke rosende Ord nok om
Kuren. — Jeg salte mig i Forbindelse med Overlægen, og lige
efter Sæsonens Skilning gjorde jeg min Entre paa Silkeborg
Kuranslalt.
Jeg fejlede ikke noget, udover at jeg var for svær — uhyg
geligt nær de 200 Pund. Naa, jeg blev installeret og begyndte
at orientere mig lidt; jeg skulde jo være her et Par Maaneder,
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saa jeg var jo interesseret i de daglige Omgivelser. Der var
øjensynligt intet at klage paa — fra Overlægen, Sygeplejersker.
Badebetjening, Reservelæger o. s. v. Over hele Linien var der
meget med Disciplin og Reglementer, for Kuren skulde jo over
holdes, men all under elskværdige og forstaaende Former.
Jeg skulde spadsere meget — det lod godt — men var for
mig en drøj Kur, som maalte tages i smaa Portioner; meget
bedre gik det med selve Afmagringen, Bade. Vandkur (Kl. 7
om Morgenen) og »Maal tiderne«, der indtoges i den store Spise
sal, hvor Bordene havde deres Øgenavne efter Kuren. Det, jeg
blev placeret ved, hed »Afmagringen«. Bordene -med fuld Kost
kaldte vi — under Paavirkning af vor Spægelse — for »Rovdyrbordene«. Vi saa ikke lystige ud — vi. der var placerede ved
»A-Bordcl«, deltes officielle Navn. Naa, Opdækningen var jo
heller ikke paa nogen Maade hverken vellystig eller lukullisk:
ud for hver Kuvert stod et lille Kabaret fad, afdell i Rum, og
Indholdet nøje afmaalt og afvej el efter, hvad hver enkelt skulde
have af Brod, Smør, Kod etc. Del eneste, der stod i Skaalc paa
Bordel lil fri Afbenyttelse, var — Radiser; jeg tror ikke, jeg i
hele mit Liv har spist saa meget af denne »Gronsag« som i do
to Maancder, Kuren varede; for denne Ret var nemlig uden
Næringsværdi (kaloriefri), hvorfor Gæstfriheden var ubegrænset.
Der gik ikke mange Dage, for vi ved A-Bordel blev gode
Bekendte, og da jeg jo ikke var syg, fik mit naturlige Humor
rig Lejlighed til al skabe lidt Stemning under vore Maallider.
A-Bordel blev del Aar del fornøjeligste Bord i hele Salen,
Kosten gled ned under alle mulige Paa fund, ja, del gik eflerhaanden saa vidt med vor Lystighed, at der blev »klaget« over
os, vi var for »højrøstede«, — det var »Nervebordel«, ogsaa
kaldel »Sukkerbordel«, for der havde Diabetikerne nemlig Plads;
det blev henstillet lil Overlægen, om vi ikke kunde laa el
Værelse for os selv. Resultatet blev el andel: Overlægen vilde
ikke af med os, der satte Liv i hele Salen — trods den sloje
Ernæring, —. del blev saa »Nerverne«, der fik det os venligst
tiltænkte »Eneværelse«, hvad de efter Sigende ikke blev særlig
tilfredse med.
Mine Ture blev længere og længere, Molion skulde der jo
til, og ivrig var jeg for al naa el Resultat, en Rekord loresvævede mig. Jeg satte mine daglige Madrationer ned; men
det var mig ikke nok, og en Dag, jeg traf Overlægen Erik Faber
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i Parken, spurgte jeg, om jeg ikke kunde faa noget legemligt
Arbejde mellem Turene og Maalliderne. Ilan lo af min Ivrighed
og spurgte, hvad det skulde være, om jeg kunde save Brænde,
for Brænde var der nok af. Resultatet blev, at jeg straks tog
Brændepladsen — bag Liggehallen — i Øjesyn, og næste Dag
tog jeg fat. Det blev ikke holdt skjult for Kurgæsterne, og
allerede den forste Dag fik jeg Besog paa Arbejdspladsen,
Elev Nr. 1 meldte sig — Fru Kammerherreinde Kauffmann^ —
der gerne vilde prove denne nye Form for Molion. Besogel
affødte fornøjelige Timer gennem mange Dage; Tilskuere var
der rigelig af, og flere Elever meldte sig, blandt andre en
ung Bondekone, der vejede noget over de 250 Pund; men hende
blev Arbejdet for drøjt, hun faldt fra; Kammerherreinden der
imod holdt troligt ud.
1. Juli, Anstaltens Sliftelsesdag, var det en hævdvunden
Skik at festligholde ved en Middag, hvor »Å erne« den ene
Dag fik rigtig »Menneskemad«. Middagen forlob efter Forholdene
meget fornøjelig; jeg erindrer at have holdt en Tale for Damerne,
halvt spøgefuld og halvt alvorlig, og saa al Fru Stilling (Callij
Monrad) sang og gjorde megen Lykke. Der var en Feslavis, hvor
Redaktøren slog sig løs efter de bedste Mønstre med Hentydninger
lil baade det ene og andet. Aftenen sluttede med Fyrværkeri.
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Sanatoriet indrettet til Selvbetjening.

1 Lobel af den Sommer var det blandt Kurgæsterne stærkt
paa Tale, at Anstalten nok ikke beholdt sin Overlæge; »Afonlebello« var efter Sigende stærkt ude efter Erik Faber. Ældre
Kurgæsler saa mod Ængstelse hen til delle Sporgsmaals Afgø
relse — og saa formede del sig saa mærkeligt, at del blev en
Faber, der traadle i Stedet — Arne i Stedel for Erik. — Bedøm
melsen af disse to Læger skal jeg ikke komme ind paa, jeg
personlig kom lil al sælle megen Pris paa begge do Herrer.
Blandt Kurgæsterne fra mit forste Aar mindes jeg Fru
Willemoes — en frisk og frejdig ældre jysk Landmandskone,
der allerede den Gang var mangeaarig Kurgæst, — hvad hun
fejlede, blev jeg aldrig rigtig klar over, Humørsyge var det i
al Fald ikke. Jeg gensaa med Glæde Fru Willemoes de .Aar,
jeg kom paa Kuren, og saa sent som i Fjor under en lille Visit
hilste jeg paa min gode A^en, der syntes ganske uforandret i
Kraft af vistnok 35 Aar aarlige Besog paa »Silkeborg Bad«.
Næste Sommer kom jeg igen — Kuren skulde jo fortsættes,
og Opholdet derovre i del herlige Jylland var blevet mig lil
baade Glæde og Gavn. Sommeren 1916 — Krigens 3. Aar —
kom jo selvfølgelig lil al præge Livet paa Kuranstalten. Der
blev mange Besværligheder med at skaffe baade det ene og
andel — for Kurgæsterne Brod- og S morkorl ikke at forglemme.
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Priserne steg. All blev jo saa dyrt, og Vanskeligheder var der
nok af for den nye Overlæge; men han lod lil al have den rette
Overlegenhed overfor alle vanskelige og besværlige Sporgsmaal
forenet med el sundt, godt Humor og megen Forslaaelse al
sine Omgivelser.
Min »Virksomhed« var ham paa Forhaand bekendt, og han
betragtede del som den naturligste Sag, al jeg ogsaa hjalp
ham med at sætte lidt Kulør paa Tilværelsen. Vi kom hurtigt
paa Talefod med hinanden. »Stiftelsesfesten« var jo en Opgave,
og der regnede han med min Hjælp som en Selvfølgelighed;
men ikke nok med det — der maatte sættes Arbejder i Gang.
Der var talt saa meget om sidste Aars vellykkede Savning;
men der var ikke mere Brænde, i al Fald ikke indenfor Kurens
Enemærker, saa hvad nu? Jeg foreslog en Regulering af Ter
rænet nede ved Soen; der var Fyld nok at tage af, Trille
bore og Skovle etc. forefandtes, og »Arbejdsfolk« af begge
Kon blev hurtigt hvervet, og som Billederne viser, toges der
fat med godt Humør. Det var jo Hovedsagen at faa Timerne
lil at gaa paa en fornøjelig Maadc og bidrage til Afmagrings
kuren — ja, for det var jo A-Bordel, der afgav Mandskab
— og endelig at udrette noget, der var til Nytte for Kur-
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anstalten. — Blandt Aarels nye Gæster var Redaktør /. .1.
Jensen og Charles Kjerulff; den forsle blev min ivrige Medar
bejder ved Gravearbejdet og Deltager i .Molionslurene. Kjerulff
indtog derimod Kuren paa en særlig Maade. Han var jo ikke
meget indrettet paa al gaa og maalte derfor kores pr. Rullestol
lil og fra Badene, saa Gravning og Molionsturc var ikke noget
for ham — men Humoret var der ikke noget i Vejen med. —
Disse lo Bladfolk blev det selvfølgelig overdraget at lave Avisen
til Stiftelsesfesten. Den skulde være moderne med Billedstof,
og jeg tor antyde, al Overvejelserne affødte el ret overraskende
Resultat. Hovedideen var at vende op og ned paa alt i det
daglige Kurliv — Reservelæger som Patienter, Kurgæster som
Læger og Sygeplejersker — kvindelige Kurgæsler som Kokken
piger, Kjerulff som Vandbærer og korende sin Bademedhjælper
i hans egen Rullestol. Et Reklamebillede maalte ikke savnes:
»Alt kan vaskes«, og de øvrige Billeder viser Resultaterne.
Avisen gjorde megen Lykke og bidrog sit til al live op ved
Festbordet. Det blev den sidste Stiftelsesfest. Jeg tror, man i
• Styrelsen« — maaske paavirket af Arne Faber— var kommet
lil det Resultal, al denne »Festmiddagsafbrydelse« al det daglige
Liv ikke var kurmæssig— og det var den jo egentlig heller ikke.
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Jeg lærte i disse Somre paa »Silkeborg Bad« mange for
nøjelige Mennesker at kende, og ieg fandt del forste Aar Venner
for Livet. Udflugter og Ture fandt Sled baade lil Lands og lil
Vands; der var herlige Roture paa Soen og et rigt Udvalg af
skønne Spadsereture — vi A-Bordsfolk drev jo Turene som
Sport; længere og længere skulde Turene jo gaa og mindre og
mindre Mad — det var Løsenet. Kuren optog jo alle stærkt, og
man var jo henvist til at interessere sig for sin egen elskelige
Person og dens Velvære under dens forskellige Faser. Jeg
husker el af Kaffebordene, hvor jeg blev Gæsl hos nogle
Damer, som del faldt svært at overholde Kuren (og der var jo
Fristelser for svage Sjæle — Turen til Silkeborg endte efter
Sigende af og til hos Konditoren). Jeg forsøgte al »oplive« disse
Damer ved at føre Samtalen hen paa »Mad«, ved al spørge
om, hvad den og den holdl af, og jeg udmalede Nydelsen al
forskellige, herlige Retler; jeg komponerede Middage, lilsidsl
under de frygteligste Protester— »det var ikke til at holde ud«,
og del endte med, at jeg under Spøg blev forment Adgang til
Bordel. Damerne meldte Pas overfor de Tantaluskvaler, jeg
forskaffede dem.
Naa, Afskedsliden for det Aar kom, og med et Paa Gen-
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syn lil alle Sider drog jeg hjem lil Arbejdet paa Teatret, yder
ligere lettet for overflødig Vægt.
1917 blev mit sidste Kuraar; Tanken om at holde Ferie i
eget Hus var opstaact derovre under de herlige Udflugter i
Silkeborgs Omegn og tog mere og mere Form, og i 1918 byg
gede jeg oppe i Odsherred mil Sommerhus.
Trods Krig
bragte
o og
o Dyrtid
j
e> Arne Faber Fart i Udvidclsesplanerne, og den første Del af del nye Kurhus havde rejst sig,
og Aar for Aar siden da har Styrelsen saa sandt ikke lagt
Hænderne i Skødet eller hvilt paa fortjente Laurbær. »Silkeborg
Bad« er nu en fuldt moderne Kuranstalt, og Bestræbelserne
for at gøre Opholdet under Kuren saa lyst og fornøjeligt for
Gæsterne som muligt er stadig den uskrevne Devise.
Paa en stor Sten i Parken ved Nykøbing Sindssygehospilal
har Overlæge Krarup ladet indhugge følgende Ord:

»At gøre Livet lyst og trygt
for dem, hvis Sind er mørkt og sygt,
— derfor er disse Huse bygt—.«

Som Devise for »Silkeborg Bad« kunde godt noget lignende
skrives; jeg tror, mange er rejst derfra med Legemet sundt og
Sindet lyst.
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Del tredie Aar var del besluttet al holde Midsommerfest
lil Afløsning af Stiftelsesfesten, og jeg havde ikke været ret
mange Dage paa Kuren, for end den utrættelige Arne — andel
kaldte vi ham aldrig — indbod en lille Kreds lil »alvorlig Konfe
rence«, »vi var vel klar over, at del blev os, der kom til al
indvie den nye Æra« — vi blev overmandet; Charles Kjerulff
blev straks Fyr og Flamme for Sagen — det skulde være Frilu fis
komedie — Bravo — almindelig Tilslutning.
Jeg saa straks for mig den dertil egnede Plads i den skønne
Park — Stykket skulde være en Slags Parodi paa »Elverhøj«,
kaldet »Kong Kristian den svære«, og som en Løbeild gik del
over hele Kuranstalten fra Badehus til Liggehal (hvor der ikke
maalte tales) og videre lil Spisesal og Kaffebord. »Friluftskomedie« og »Elverhøj« — mange tog det som en Spøg; men
for dem, der kendte Charles Kjerulff var det klart, at han
holdt, hvad han havde lovet — og Pennen floj over Papiret.
Dag for Dag skred Arbejdet frem; jeg skulde sætte iscene,
skaffe Kostumer og selv spille »Elsker«, faa Lejlighed til al
dokumentere min Slankhed paa Scenen. Der blev hvervet Perso
nale, senere Operasanger Kyhne, Redaktør Jørgen Jensen, Gros
serer Hallen, Fruerne Lohmann, 1Jollen-Andersen og Karen Bang,
ikke at glemme Direktør Dalgas for Kgl. Porcelæn o. s. v.
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Prøverne begyndte. Kjerid/f skulde spille Chr. <1. 4de og sam
tidig være »Orkester« (Klaver). Kostumerne kom fra Del ny
Teater, pragtfulde Ridderdragter—kun med Kjertd/f kneb del;
vi maatte gaa til Scala, der var da den tykke Slriboll, og vi
fik saa tilsidsl een af hans Uniformsfrakker, som i all kald
dækkede en Del af Kjendffs Korpus. Uniformen var jo ikke
i Ridderslil; men tvunget af Omstændighederne lavede Kjerulf/
Figuren om lil Frederik d. 7.
Prøverne blev lagel me
get alvorligt — Instruktøren
var streng, syntes man; men
Resultatet blev efter meget
Arbejde og mange Genvor
digheder en ganske ejen
dommelig Forestilling. Syge
plejerskerne, supplerede med
Kontorets unge Damer i hvi
de Dragter, var Elverpiger.
— Tea lerkost urnerne log sig
herligt ud mod den skønne
Sommeraften som »Bagtrop
pe«, og Parodien paa »Elver
høj« blev en harmlos Spøg,
fornøjelige Viser— smuk og
klangfuld Skønsang — her
lig Musikledsagelse og Sommerna Isstemning med Fak
kelblus, alt efter de bedste
Friluftsmonstre, (Billederne giver el Indtryk af Personalet). Dækket
af Træer stod Klaveret skjult med Kjendff som Orkesterchef,
naar han da ikke i Rullestol som Frederik d. 7. oplraadle paa
Scenen. Hans fortræffelige Hustru, »Fru Suschen«, assisterede
Foretagendet som Sufflør. Tilskuerne var, som del hedder i ven
ligtsindede Referater, »vildt begejstrede«. De assisterendes Stem
ning efter Forestillingen savner jeg Ord for at beskrive, — det
blev lil en intim Naltefesl for Skuespillerne i den nye Bade
husbygnings Forhal med Punchebol le og Taler for mangl og
meget.
Kjeridfl' lod ikke sit Værk gaa labi; det blev trykt i Sær
udgave og foræret de medvirkende.
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Friluftskomcdien »Elvcrhoj eller Kong Kristian den svære«.

Nedenstaaende gives en lille Mundsmag fra Viserne —
Elisabeths Sang ved Vinduet.

Der vanker en Kurgæst mellem grønne Træer —
Ananas og Ferskener og Blommer!
Han synger som en Drossel, men er lidt mavesvær,
derfor holder her han Skærsommer.
Han soger det A-Bords agurkegronne Træer —
Ananas og Ferskener og Blommer!
Der nyder han sin Flæskesteg uden Fedt og Svær,
Radiserne er hans Skærsommer.
Fra Morgen til Aften han æder grønne Træer —
Ananas og Ferskener og Blommer!
Hans Ost den er Mælk, og hans Bof n* Saalelæ’r,
en ussel Klat Smor hans Skærsommer.
Dog spirer hans Haab, alt som de grønne Træer —
Ananas og Ferskener og Blommer!
Af Kærnemælken opstaar han slank og ung og skær:
Tolv Pund har han tabt i Skærsommer!

1 36

Vi levede højt paa vor Sukces, og mange Timer gik paa
den fornøjeligste Maadc, baade under Prøverne og i Minderne
om Forsogels gode Resultat. Set. Hansaftensfesten var indviet,
og Traditionen har holdt sig siden.
Aarene er gaaet, og jeg har aldrig glemt mit Kurophold:
jeg blev Medstifter af Foreningen »Silkeborg Bads Venner«, og
jeg har med Aars Mellemrum aflagt »Badet« en fransk Visit
og med Glæde konstateret Udviklingens Resultater og den gode
Stemnings Bevarelse.

SELSKABET

»SILKEBORG BÅDS VENNER«
OG ANDEN PRIVAT OG OFFENTLIG STØTTE
Af Arne Faber.

OILKEBORG BAD blev i sin Tid stiftet af en Skare Mænd,
der ofrede Tid, Penge og personlig Indsats for indenfor
Landets Grænser at skabe et Kursted, hvis ydre Rammer var
værdige til den stillede Opgave. Gennem flere Aars ihærdigt
Arbejde lykkedes det. Den Sum af Kr. 95,000, som en Kreds
af interesserede »Aktionærer« skod ind i 1883, staar endnu som
Aktiv i Kurstedet og uden Tanke om Afløsning eller Forrentning.
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Den Offervillighedens Aand, som besjælede Stifterne af Kur
stedet, har gennem de svundne 50 Aar stadig været den raadende hos alle dem, der har haft Indflydelse paa og sluttet sig
om »Silkeborg Bad«.
Beviset ligger i den Aar 1920 stiftede Forening »Silkeborg

Bads Venner«. — En Skare Kurgæster og Patienter har vist en
varm og klar Opfattelse af Kurstedets terapeutiske og sociale
Betydning og har Aar efter Aar ved deres stadige Genkomst
og ved store Pengeofre slottet Badet moralsk og økonomisk.
»Silkeborg Bad« har gennem Aarene søgt at være et Hjem
sted for Patienter og Rekonvalescenter fra de forskellige Lag af
Befolkningen og har gennem store, aarlige Bidrag til Fripladser
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Billcdliuggcrindc Nanna Johansen; »Nokken«.

og Moderationer efter bedste Evne taget den Opgave paa sig
at hjælpe en Del af dem, der vanskeligt kunde afse de nød
vendige Midler til en Kurs Gennemførelse, (denne Bestræbelse
har mange Aar faaet sin officielle Anerkendelse gennem Bidrag
fra Statens Side).
Naar det har været muligt for »Silkeborg Bad« i de senere
Aar at ofre endda ret betydelige Summer paa denne Opgave,
saa skyldes det ikke mindst den Støtte, som økonomisk heldigere
stillede Kurgæster har ydet. De senere Aars store Udvikling af
Fysioterapien — ikke mindst Lys- og Elcklricitetsbehandling—
har »Silkeborg Bads Venner« til fulde forstaaet Værdien af og
gavmildt ofret de betydelige Summer, som krævedes, for at Kur
stedet stadigt kunde være paa Højde med Tiden.
»Silkeborg Bads Venner« har skænket Badet en hel Byg
ning med alt Udstyr til Behandling med Lys og Elektricitet ior
Hjerte- og andre Lidelser. Selskabet har skænket Badet en
Afdeling med Inhalalorium til Behandling af kroniske Lungeog Halslidelser.
Endelig har Selskabet gennem Aarene skænket Summer
til kunstnerisk Udsmykning af Badet.
»Silkeborg Bad« vil paa dette Sted udtale sin sta'rke Tak
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paa de manges Vegne, der har nydt godt af alle disse Goder.
Ud over det anførte har flere af Selskabets .Medlemmer spon
tant vist deres Interesse for »Silkeborg Bad«, idel do har
ofret store Sommer til specielle Formaal. Saaledes har f. Eks.
Fabrikant Carl Cohr, Ingeniør Hans Burmeister og Fabrikant
John Jacobsen interesseret sig for Badets lyslerapeuliskc \ irk-

Billcdhuggcrindc Nanna Johansen: .Venus og Amor«.

somhed, Skibsreder Sass. Direktor O. P. Christensen og Red
aktor Sophus Sørensen for Badets Kilder og Vandanlæg. Endelig
har Skovfrøhandler Ra/'n bidraget væsentlig lil, al Sanatoriets Park
er blevet en Seværdighed gennem dens Righoldighed af sjældne
Træarter. Paa delle Sled er del naturligt al nævne, al CarlsbcrgFondet 1929 har skænkel »Silkeborg Bad« to Skulpturarbejder:
1. Kai Nielsen: »Aarhuspigen«, 2. Kopi af »Sandalbinderen«, og al
Billedhuggerinde Fru Nanna Johansen (gift Ullmann) har skænket:
3. Statuen »Nokken«, 4. »Venus og Amor«, 5. Relief »Faraos Datter«.
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Nedenunder skal nævnes de vigtigste af »S. B. V.«s Gaver
saml cn Medlemsliste og det oprindelige Indbydelsesskrift.

GAVER:
1921: Diathermiapparat.
1922: Udsmykning af Spisesalen.
1922: Ledbevægelsespendulapparat.
1923:1
1924^Møblement til Salon og Læsestue.

1924: Kulbuelys.
1924: Kvægsolv-Kvarlslampc.
1925:1
1926:
1927: Ny Elektricitet skygning.
192S:
1927: Radio-Apparat.
1928: Hjælp lil Central varmeanlæg i Hovedbygningen.
1929: Diathermiapparat.
1929: Massageapparat og Motor.
1929:\ \ 1
1 Kl I
1930 J Anlæg ved Kilderne.
1930: Anlæg af Ørreddam.
1930: 3 italienske Krukker lil Udsmykning af Parken.
1932: Bekostningerne ved Udgivelsen af Jubilæumsbogen.

MEDLEMSLISTE
1920: Formand: Nationalbankdirektør Carl Ussing (Dr. juris),
Sveasvej 7. København.
Sekretær: Fabrikant John Jacobsen, Valby. Kobenhavn.
1924: Formand: Fabrikant John Jacobsen, Valby, København.
(1926 Formand i >Silkeborg Bad«).
Sekretær: Ingeniør Hans Burmeister, Kristianiagade,
København.
Fabrikant Carl Cohr, Fredericia. (Død 1925).
1926: Formand: Grosserer //. C. Petersen,'Q>\. Kongevej 142,
København.
Sekretær: Ingeniør Hans Burmeister, Kristianiagade,
Kobenhavn. (1931 afgaael p. Gr. af Svagelighed).
1931: Formand: Grosserer II C. Petersen, GI. Kongevej 142,
Kobenhavn.
Sekretær: Direktør O. P. Christensen, Toldbodgade 5.
København.
1932: Formand: Direktør O. P. Christensen, Toldbodgade 5,
København.
Sekretær: Frøken Sigrid Hirsch, Amalievej 5, Køben
havn F.
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I Ir. Proprietær Jørgen /Black, Trustrup.
Frk. Tyra Berg, 011 er up.
Fru Anna Braun, Charloltenlund.
Hr. Ingeniør Burmeister, København.
Hr. Fabrikant Carl Cohr, Fredericia.
Hr. Kommandør .4. Drechsel, Kobenhavn.
Hr. Overlæge Arne Faber, København.
Fru Fallows, England.
Hr. Direktør Ivar B. Goldschmidt, København.
Frk. Thora Goldschmidt, København.
Hr. Kommandør, Kammerherre P. Grove, Kbhvn.
Hr. Købmand Carl Grønvold, Store Hedinge.
Hr. Dr. Axel Heine, Kobenhavn.
Hr. Ingeniør Hollen-Andersen, Nr. Sundby.
Fru Didi Hollen-Andersen, Nr. Sundby.
Hr. Fabrikant John Jacobsen, København.
Hr. Professor Viggo Johansen. København.
Hr. Direktør Frederik Lausen, Aarhus.
Hr. Slabslæge Morten Knudsen, København.
Fru D. Marstrand, København.
Hr. Archilekt Paul Methling, København.
Hr. Apotheker Axel Nielsen, Silkeborg.
Hr. Veksellerer /. 5*. Monies, Kobenhavn.
Fru Henny Moller, Aarhus.
Fru de Neergaard, Hellerup.
Hr. Bankdirektør Edvard Nygreen, København.
Hr. Grosserer H C. Petersen, Kobenhavn.
Hr. Grosserer *5'. Philipsen, Kobenhavn.
Hr. Folketingsmand Joh. Pitzner, Herlov.
Hr. Kredilforeningsdireklor /V. Chr. Poulsen, \ i borg.
Hr. Overretssagfører Julius Rievers, Kbhvn.
Hr. Violinist Max Schliiter, Kbhvn.
Hr. fhv. Frihavnsdirektør M. S. Schmidten, København.
Hr. Teaterdirektør Ivar Schmidt, København.
Hr. Købmand Carl Sørensen, Silkeborg.
Hr. Slagtermester H G. Sørensen, Silkeborg.
Hr. Direktør J. M. Stilling, Aarhus.
Hr. Nationalbankdirektør, Dr. juris Carl Ussing, København.
Fru Johanne Willemoes. Skjærum Mølle, Vemb.
Hr. Købmand Thor VVinkel, Korsør.
Hr. Købmand Andreas Hansen, Horsens.
Fru Skovgaard, Esbjerg.
Hr. Generalkonsul Johan Hansen, Kobenhavn.
Hr. Dr. Christensen, Ejby.
Fru Louise Salomon, Hellerup.
Hr. Grosserer Peter Kaae, København.
Fru Hilnia Hessel, Kobenhavn.
Fru Ellen Lademann, København.

143

Frk. Grete Lademann, Kobenhavn.
Hr. Kobmand N. Kjær, Mørke.
lir. Grosserer Carl .Eriksen, Odense.
Hr. Skibsreder Chr. Sass, Kongens Lyngby.
Fru Øjenlæge Einar Lindgreen, Aarhus.
Fru Direktør Rasch, Kanders.
Hr. Sagfører Chr. Linde, Fredensborg.
Hr. Dr. S. Vogelsang, Banders.
Hr. Grosserer Tonder, Aalborg.
lir. Fabrikant Holger Hirschsprnng, Hellerup.
Fru M. Hirschsprnng, Hellerup.
Ih’. Redaktor Sophus Sorensen, Silkeborg.
Hr. Købmand
Schmidt. Silkeborg.
Hr. Fabrikant Rosenberg, Kobenhavn.
Hr. Dr. de Fine Licht, Vejle.
Hr. Restaurator Steffensen, Horsens.
Hr. Grosserer Carl Rasmussen, København.
Hr. Grosserer Salomonsen, Kobenhavn.
Hr. Proprietær Niels Nielsen, Lystrup.
Hr. Overlæge Slrandbygaard, Sønderborg.
Hr. Direktor O. P. Christensen, Kobenhavn.
Hr. Dr. Christensen, Sulsted.
Hr. Grosserer N. M. Nielsen, Silkeborg.
Fru Engers Hansen, Esbjerg.
Hr. Oberstløjtnant Castonier, København.
Fru E. Castonier, København.
Frk. .4. Westergaard, København.
Fru Direktør Kraft, København.
Hr. Fabrikant K. Madsen, Horsens.
Hr. Fabrikant Ulrich Brinck, Hellerup.
Hr. Konsul Hennings, Odense.
Fru Etatsraadinde Goldschmidl, Kobenhavn.
Hr. Direktør Tdmmermann, København.
Hr. Direktor Ludvig Christensen, København.
Fru Redaktør Jordan, Aalborg.
Hr. Direktør Holger Lindhardt, Kobenhavn.
Frk. fngeborg Stiboll, København.
Hr. Grosserer Chr. Sorensen, Kobenhavn.
Fru Gerda Bing, København.
Frk. Sigrid Hirsch, København.
Fru Nina Eiken, Skørping.

INDBYDE LS ESSKRIFT
TIL DANNELSEN AF SELSKABET .SILKEBORG BADS VENNER.
I Aaret 1920 er der stiftet cl Selskab, kaldet »Silkeborg
Bads Venner«. Formaalel med Selskabets Dannelse er al stolte
»Silkeborg Bad«, for al Danmarks slorsle og ældste Kursted
medicinsk og æstetisk kan holde sig paa Højde med 'Liden.
Man har lænkl sig, al Selskabcis Medlemmer yder et aarligt Bidrag (f. Eks. 100 Kr.) eller cl Bidrag een Gang for alle.
Det indkomne Beløb indgaar ikke i »Silkeborg Bad« s Drifts
regnskab, men holdes som el særligt Fond lil Anskaffelse af
nye Behandlingsmidler (f. Eks. elektriske Apparater og andre
fysikalske Midler) og — eventuelt lil kunstnerisk Udsmykning
paa »Silkeborg Bad«.
Delle Fond bestyres af lo af Selskabets Medlemmer i For
bindelse med Overlægen. Som første Bestyrelse fungerer —
foruden Overlæge /Ime Faber—Nationalbankdirektør, Dr. juris
Carl Ussing og Fabrikant John Jacobsen. Bestyrelsen supplerer
sig selv.
Regnskab for de indkomne Bidrag og disses Anvendelse
vil blive vedlagt »Silkeborg Bad«s Aarsberelning, som tilsendes
Medlemmerne.
Kontingentet vil aarligl blive opkrævet den 1. Marts (eller
bedes indbetalt for den 'Lid lil Fabrikant John Jacobsen, Køben
havn, Valby).
Vi tillader os herved al anmode Dem om — ved Udfyldelse
af medfølgende Blanket — al slutte Dem til Selskabet.

Ærbod igst
Carl Ussing,

John Jacobsen,

Dr. juris, Nationalbankdirektør.
Selskabets Formand.

Fabrikant.
Selskabets Sekretær.

Som Medindbydere:
Anna Braun,

Jørgen Black,

Proprietær, Trustrup.

Frue, Chnrlollcnlund.

Carl Cohr,

A. Drechsel,

Fabrikant, Fredericia.

Kommandør, Kbhvn.

P. Grove,

Carl Grønvold,

Kommandør, Kammerherre, Kbhvn.

Købmand. Store 1 ledingc.

Axel Heine,
Læge, København.

N. Holten-Andersen,

Didi Hol len-Andersen,

Morten Knudsen,

Ingeniør, Nørre Sundby.

Frue, Norre Sundby.

Slabslicge, København.

Axel Nielsen,

Frederik Lansen,

de Neergaard,

Apolhcker, Silkeborg.

Direktør, Aarhus.

Frue, Hellerup.

I. S. Monies,
Vexcllerer, Kbhvn.

Edvard Nygreen,

IL C. Petersen,

S. Philipsen,

Joh. Pitzner,

Bankdirektør, Kbhvn.

Grosserer, Kbhvn.

Grosserer, Kbhvn.

Folketingsnid., Herlev.

Max Schliiler,

N. Chr. Poulsen,

Julius Rievers,

Krcditforeningsdireklor, Viborg.

Overretssagfører, Kbhvn.

Violinist, Kbhvn.

M. S. Schmidlen,

Ivar Schmidt,

Carl Sørensen,

fhv, Frihnvnsdirektor, Kbhvn.

Teaterdirektør, Kbhvn.

Kobinand. Silkeborg.

I. H. Stilling.

Johanne Willemoes,

Direktør, zVarhus.

Frue, Skjærum Molle, Vemb.

Som tidligere nævnt har »Silkeborg Bad« haft del Fonnaal
— i saa stor Udstrækning som Midlerne tillod—at stolle mindrebemidlede Patienter. Til dette Formaal har Velgørere stiftet flere
Legater, saaledes Fru Hanne babricius 1889, Fru Anna Dorolhea
Nørgaard, f. Suhr 1904 (fortsat efter hendes Dod af Frk. Ida Suhr),

Brygger Johan. Hansen og Hustru. Sanatoriet har i en Række
Aar desuden modtaget Bidrag fra del Raben-Lewetzauske Fond,
det Spanjerske Legat og det Classcnske Fideicommis. Endelig
har Staten i mange Aar givet et fast Bidrag til Hjælp for
ubemidlede, ligesom Staten ved mange Lejligheder ved store
Pengeydelser og anden Hjælp har gjort det muligt for Badet
at opfylde sit Formaal.
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»Silkeborg Bad« vil paa delle Sled udtale sin varme Tak
paa de manges Vegne, der har nydi godi af disse Goder.
Til Minde om de Kurgæsler og Velyndere, som har ydet
Anstalten større Gaver, er der rejst en Granitsten, paa hvilken
disses Navne er indhuggedc. Den mandshøje Sten blev fundet
ved Omgravningen af Plænen foran Hovedbygningen.
1901 blev Stenen rejst.

SILKEBORG BADS FORM.END
Professor, Dr. med. Trier 1883—08.
Professor, Dr. med. C. Borch 1898—1006.
Grosserer Ivar R. Goldschmidt 1000—25.

i

Professor Sv. Monrad, fungerende Formand 1025.
' Fabrikant John Jacobsen, Formand siden 1026.

|

LÆG ER
i. Overlæger:
1883—1006 Overlæge Klcc.
1006—1010 Overlæge Erik Faber.
Siden 1010 Overlæge Arne Fnbcr.

1900
1910
1911
1912
1013

2. Assisterende Læger:
1883 Abrnhnin Clod-I lansen.
1880 Kai Severin Buggild.
1800 Christian Termen Hansen.
1801 Albert Sofus Blicher Larsen.
1802 Poul Kuhn Fnbcr.
1893 Rolf 1 lerir..
ISO'i A. Fnbricius.
1895 Anders zXndcrsen, Gramstrup.
1890 Hans Marius Larsen.
1897 Anders Andersen. Grnmslrup.
1898 Albert Sofus Blicher Larsen. - CnrIThorsen.
IS00 Jens Christian Borch Krarup.
1000 Alexander Bronnum.
1001 Christian Martin Bcrg-Hanscn.
1002 Peder Dam Christoffersen. - Rise.
1003 zXagc Heinrick Stnmcr.
1004 Skougnnnl.
1905 IL P. Lund.
1900 II. P. Lund.
1007 L. B. Lundstcin.
1008 Blicher.

1014
1015
1010
1017
101S
1019
1020

1021
1022
1023
1024
1025
1920
1927

1928
1929
1930
1931
1932

z\ogc Poulsen.
Frk. I. Bolvig.
.Axel Valdemar Necl.
Thorgny Lovmand Nielsen.
S. Chr. Rnhbcck. - P. Schlichlkrull.
F. B. Fabricius.
Fr. Dreyer.
W. Baadh.
O. Ramlnu Hansen. — Cai Holtcn.— Kjær.
Skov Hansen. - Viggo Munch.
Rudolf Fox-Maule. - Erik Gollicb.
Hother Schnrling. - Anton Jensen.
Eincr Thomsen. - Lauritz Vohtz.
.Arne Jensen (Portmann).
Poul Kofocd-Jcnscn. - Saucrbrcy-Krnunso.
Poul Schullzcr. - Valdemar Bruun.
z\rnc Jensen (Portmann). - Kni Struckmnnn.
Kristian Nielsen. - Solowcitschich.
Machcprang.
A. V. Christensen. - Gcrlnch.
Boul Borgbjerg. - z\xcl Olsen.
Poul Schullzcr. - Torkild Tingmnnn-Pctersen.
Rich. Obbckjær. - .Albert Cnspcrscn.
Oscar Bach. - Eli Holm.
Oscar Bach. - Poul Hogdahl.
Frk. A. M. Grnm.
Johs. zXndcrscn. - Helge Faber.
Kaj Bruhn.

SAMLET ANTAL FUNKTIONÆRER
GENNEM AARENE
18831893 | 1903
Læger ................................
Sygeplejersker................
Massøser.............................
Kontor|>ci-8onttle.............
Oldfruer.............................
Inspektorer..........................
Mandligt Badepcrsonalc .
Kvindeligt Badcpcrsonalc.
Portnere.............................
Havcmænd..........................
Maskinfolk..........................
Køkkenchef og zXssistcntcr
Kokkenpiger......................
Piger ...................................
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12

2

3
3
12

1

2
1
2
1
1
3
2
I
2
1

5

I
I

1913

1923

1931

3
3
3
2
l
1
3
4
1
2
1

3
3
6
3
1

3
4
5
3
1

3
5

3
5
1
1
I
6
6
17

5
17

6
6
17

Baderske Petrea Johansen.
Knyttet til Silkeborg Bnd
i 40 Anr.

Bademester K. Kristensen.
Knyttet til Silkeborg Bnd
i 50 Anr.

B\DEMESTRE
1ste Bademester Andersen fra 14. Juni IS83 I
til 1. April 1011.
1ste bademester Kristensen fra 1011 (2. |
Bademester fra 1883).
1ste Bnderske Frk. Knudsen 1887.

1ste Bnderske l'rk. Eggeling 18S8—SO.
1ste Bnderske Frk. Olilsson 1800— 1002 (Leder).
Fru Petrea Johansen, Leder fru 1011 (Bndepige
siden 1802).

SYGEPLEJERSKER
Frk.
Frk.
Frk.
Frk.
Frk.
Frk.
Frk.
Frk.
l'rk.

l'rk.
Frk.
Fri;.
Frk.
Frk.
Frk.
Frk.
Frk.
Frk.

Ellen Blicher 1005.
Annn Andersen 1007—II.
A. Nielsen 1012.
E Jakobsen 1015.
E. II olm borg 1013—10.
Bjerring 1015.
G. Engel 1016—21.
Elvira Schrodcr 1017—10.
v. Ilosen 1020.

Frk.
l'rk.
Frk.
Frk.
Frk.
l'rk.
Hr.
Frk.
Hr.
l'rk

Th. Olsen 18S0—1002.
J. Klee 1893.
Gudrun Holm 1804.
Hagerup 1807—1907.
Berthclscn 1808.
Ussing ISOS.
Mnssor Jensen 1001—07.
Bræstrup 1907.
Mnssor, slud. med. 11. Christensen 1007.
Jutta Hansen 1900—10. 1012—10
og siden 1922.
M. Jeppesen 100S—21 og 1023—20.
Mnssor G. Hnucrbach 1008.
Mnssor, slud. med. M. Marcusscn 1909.
Ulla Lindbcch 1910—13.
Mnssor O. Hnnsson 1910—12.
A. Bcch Siccnstrup 1913—10.

.Annn Andersen 1020—23.
Bny 1022.
Mathiesen 1022—24.
Johanne Jakobsen 1023—20.
Gudrun Bar fod Petersen siden 1024.
Melhn O tsen siden 1025.
Ellen Heskjær siden 1020.
Marie Dalgas 1030.
Katschen Eske I und siden 1031.

MASSØSER

Frk.
Hr.
Hr.
Frk.
Hr.
Frk.

Fru
Frk.
Fru
Fru
Frk.
Frk.
Frk.
Frk.
Frk.
l'rk.
l'rk.
Frk.
Frk.
Frk.
Frk.
Fru

Grelha Wibroc 1016—21.
Sigrid C h r i s l i a n s c n siden 1910.
Pind 1017—20.
Sørensen 1018—22.
Andersen 1920—27.
Werner 1021.
11. Feilberg 1021.
Gudrun Ilavn 1022—25.
Asla Schiolcr 1922
Dagmar Heyc 1925—29.
Wiehc siden 1020.
Bodil Lenlhe 1020—32.
Nina Angitnrd 1020.
Junker 1029.
Kirstine Petersen 1929.
Heyc Bohn 1030—31.

K0KKENGHEFER
Fra 1883—93 havde Fru Schou Restaura
tionen i Forpagtning.
Fra 1803 havde Hr. og Fru Petersen Re
staurationen i Forpagtning.
Fra 1007 overtog Kurstedet selv Kok
kenet.

Frk.
Frk.
Frk.
Frk.
Frk.
Frk.

Clara Hansen 1908—11.
Mårtens 1911.
Østcrlund 1012—19.
v. Osten Ilnckhc 1910.
Gudrun Asmussen 1020.
Annie Willum siden 1021.
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OLDFRUER (INSPEKTRICER)
I'rk.
Frk.
Frk.
I'rk.
Frk.

Lund 1897.
Storm 1807.
Holding 1898—09.
Bloch 1000—03.
Becher 1005—07.

Frk. Andersen 1008.
Fru I. Skov 1900.
Frk. A. Westergaard 1009—28.
Frk. /. M. Gubnann 1020. (Bogholderske 1019.
Bestyrerinde 1020).

I NSPEKTØRER
Knptnjn Christensen 1 Anr.
Kaptajn Snllrup 3 Anr.
Oberstløjtnant Penick mange Anr -lil 1893.
Fhv. Redaktør Bonnclyckc 1893.

Inspektor Gesner 1893—1001.
Inspektor Friederichsen 1902.
Knptnjn Ilolst 1003—1010.
Efter 1910 er Overlægen Driftsleder.
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J_ yfter at den saakaldte Vandkur allerede, for
*
adskillige

Aartier siden er begyndt at blive

bragt i Anvendelse imod et ikke ringeAntal, mest

k

kroniske Sygdomstilfælde, har man ved F.rfaringe.r

Ira alk
*
Lande elterhaanden Taaet saa umage THFIr.åg di" KTFudskTiT)
saa vel om de mest hensigtssvarende Maadcr, paa hvilke Vandel

kan bruges, som om do særlige Omstændighedcr, under hvilke

dette Lægemiddel kan være tilraadeligt eller ulilraadeligt, at Vand
kuren nu er optagen af Lægekunsten som en Behandlings-Methode,
man nødig' vikle
*
savne. Mulighed til at nyde godt af.

more

denne Opfattelse har vundet Indgang ogsaa i vort Fædreland, desto

oftere har der været /Anledning til at fole Savnet af en efter lidens
Q]

IV

Krav ved ordnet Vandkuranstalf her i Landet.

Liter at det korse>g,

man i sin 'Tid gjorde paa af sætte en saadan .Anstalt i (Lang ved
Roskilde,

som det synes, ydre og

tilfaddige Omstændigheder, er 'Tanken

nu optagen paa ny efter

en Mellemtid af omtrent 30 Aar, i hvilket 'Tidsrum en Mængde
Anstalter med samme Formaal have rejst sig i vore Nabolande imod

