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LOKALHISTORIE I marts 1933 var man 
tæt på at have nedrevet »Silkeborg 
Kneippkuranstalts« spektakulære 
bygningskompleks på Sejsvej. Kun 
det slanke vandtårn stod tilbage. Et 
sted i fundamentet dukkede grund-
stensdokumentet op. Det var skrevet 
på kalveskind og indlagt i et glasrør 
i en blykapsel, så det kunne holde til 
evig tid. Det var meget velbevaret, 
men det havde på det tidspunkt også 
kun ligget i murværket i knap 37 år. 
Siden har det ligget på arkivets maga-
sin. Og vi skal nok gøre, hvad vi kan, 
for at passe på det.

Den kneippske kurmetode
Det fremgår af  dokumentet, at grund-
stenen blev nedlagt 11. september 1896 
og »at denne koldtvandskuranstalt er 
oprettet efter … Sebastian Kneipps na-
turhelbredelsessystem.« 

Den katolske præst og naturlæge, 
Sebastian Kneipp (1821-1897), holdt til 
i Wörishofen vest for München, men 
der var 300 kneippanstalter rundt 
omkring i Tyskland. En væsentlig 
del af  hans »hydroterapi« (naturbe-
handling ved vand) byggede på, at 
man ved kortvarigt at påvirke hele 
eller dele af  kroppen med koldt vand 
kunne helbrede eller lindre sygdomme. 
Desuden indgik der i kurmetoden en 
særlig diæt. 

Så allerede året før, anstalten åb-
nede i Silkeborg, var byens butikker 
leveringsdygtige i særlige kneipp-
varer. Bageren kunne tilbyde et kraft-
klidbrød, der anbefaledes til alle, men 
specielt »til nerve-, mave-, hæmorroi-
delidende og børn.« Apoteket og ma-
terialhandlen havde alle de kneippske 
urter og salver på lager og maltkaffe 
kunne købes hos flere købmænd.  

Kneippkur i Silkeborg
Kneippkuren blev introduceret i Silke-
borg, og i resten af  landet, af  fabrikant 
C. Commichau. Han var kommet til Sil-
keborg i 1883 og havde etableret en 
blomstrende tekstilfabrik. Commichau 
fortalte i et foredrag, at han selv havde 
haft stort udbytte af  kuren. Ja, at han 
ligefrem havde anvendt den på et af  
sine mindreårige børn. 

Fra starten havde han dog været 
skeptisk over for Kneipps metoder. 
Kneipp var nemlig modstander af  
uldtrikotage og anbefalede sine pa-
tienter at bruge hørprodukter. Dette 
var i høj grad i modstrid med fabri-
kantens egne økonomiske interes-
ser. »Men efter et længere ophold på 
Kneipps anstalt i Wörishofen havde 
hans bedre følelser vundet ..., så han 
nu stod som Kneipps ivrigste forkæm-
per og discipel her i Danmark«, hvilket 
han fortalte ved alle de foredrag, han 
turnerede med i 1894 for at fremme ak-
tietegningen til anstalten i Silkeborg. 
I november 1895 var man så langt, at 
Commichau kunne fremlægge en plan 
og et overslag. Der kunne nu også dan-
nes et aktieselskab, som skulle bygge 
og drive anstalten.

Naturligt kildevand
Det var alvorligt ment - dét med van-
det. En kneippanstalt skulle ligge i 
nærheden af  en naturlig kilde, som 
kunne levere tilstrækkeligt med vand 
til behandlingen. Nøjagtig som det 
var tilfældet i kneippkurens bayerske 
hjemby, Wörishofen, hvor der udeluk-
kende blev brugt »frisk kildevand, 
dels fra en bæk og dels fra en kostbar 
ledning«. 

Derfor var det da også helt naturligt, 
at man valgte at placere kuranstalten 
i Silkeborg, i nærheden af  det bakke-
strøg, som faktisk hedder »Kildebak-
ken«. For at kunne opsamle vandet 
skulle man have tilladelse fra kom-
munen, så 5. juni 1896 bad man om 
byrådets tilladelse til »på kommunens 
grund at anbringe en faskine eller rør-
ledning til opsamling af  kildevand til 
anstaltens forsyning«. Og det ansøgte 
blev bevilget med stor imødekommen-
hed. 

Ejendommelig bygning
I april 1896 kunne Silkeborg Folke-
blad berette, at kneippkuranstalten 
»vil blive opført efter en tegning af  
arkitekt Rosen« og at »ifølge denne 
bliver det en langagtig lav, men køn 
og ejendommelig bygning med facade 
ud mod åen.« 

Sebastian Kneipp udtalte om Silke-
borg Kneippkuranstalt, at det »er den 
største, bedst indrettede, mest hen-
sigtsmæssige og bedst gennemtænkte 
specialanstalt, som endnu findes.« Og 
det var jo en flot anbefaling at få fra 
mesteren selv. Det fremgår af  grund-
stensdokumentet, at man kunne invi-
tere til rejsegilde 14. november 1896. 

Hvad var det så for et bygnings-
værk, der begyndte at rejse sig på 
Sejsvej? Hverken lokalt eller andre 
steder i landet havde man sikkert set 
en lignende kurbygning. Det borglig-
nende bygningskompleks må have 
forekommet folk - at være både be-
mærkelsesværdigt og ejendommeligt, 
storslået og overvældende, men sik-
kert også monstrøst og lidt uhyggeligt 
på samme tid. 

Avisen beskriver efter indvielsen 1. 
maj 1897 bygningen på følgende måde: 
»... ejendommelig … stilfuld, livlig og 
aparte tager den sig ud mod sin bag-
grund af  den grønne skov; skinnende 
hvide bygninger på høje fundamenter 
af  kampesten, med gule fliser og bro-

get træværk, med blå, stejle og spidse 
tage over de halvrunde hjørnetårne 
og over midterportalen, og det hele 
flankeret af  et fritstående, slankt og 
pynteligt rundt vandtårn.«

Det må virkelig have været en byg-
ning, der blev talt om i byen. Men så-
dan var det måske altid med Anton 
Rosens storslåede og ofte anderledes 
bygninger, der dukkede op i bybilledet 
i de år.

Varmtvandsbadeanstalt
Indvielsen fandt sted 1. maj 1897, så 
der blev arbejdet hurtigt hen over vin-
teren. Avisen beretter, at »allerede den 
første dag indtegnedes 30 patienter….
og en del damer og herrer benyttede 
badene.« Det sidste dækker over, at 
Silkeborg sammen med den nye kur-
anstalt nu havde fået en længe savnet, 
offentlig varmtvandsbadeanstalt. Der-
med kunne de af  byens og omegnens 
beboere, der ikke selv havde bademu-
lighed (og det var langt de fleste) få 
et varmt bad til en rimelig pris alle 
ugens dage. 

For at finde forklaringen på dette, 
må man ty til byrådets forhandlings-
protokoller. Det viser sig nemlig, at 
spørgsmålet var oppe at vende mange 
gange i løbet af  1896. På et af  mø-
derne udtalte formanden for byrådet 
sig yderst positivt om muligheden for, 
at byen nu kunne få en varmtvandsba-
deanstalt, »da det jo var en skandale, 
at en så stor by som Silkeborg ikke 
havde en sådan anstalt«. På samme 
møde vedtoges det, at kommunen, for 
at offentligheden kunne få adgang til 
de varme bade, skulle stille garanti 
for et lån på 8000 kr. (svarende til 
ca. 545.680 nutidskroner) mod pant 
i kuranstaltens grund, bygninger og 
maskiner. Det var altså derfor, der var 
så stor imødekommenhed fra kommu-
nens side - man slog to fluer med ét 
smæk. 

Det ser ud til, at mange af  ca. 6500 
silkeborgensere faktisk benyttede sig 
af  muligheden for et varmt bad hen 
over sommeren 1897. Der blev solgt 
4734 badebilletter. Om det har været 
nyhedens interesse, skal ikke kunne 
siges, men i 1898 anføres det i avisen, 
at »hidtil er badeanstalten kun benyt-
tet i særdeles ringe grad« og »de ærede 
læsere anbefales at benytte den noget 
mere.« 

Ny kurlæge og nyt navn
Heller ikke når det gjaldt kurgæster, 
kom Silkeborg Kneippkuranstalt hel-
digt fra start. Allerede efter de to første 
sæsoner var der økonomiske proble-
mer på grund af  for få gæster. I en 
ansøgning til byrådet i efteråret 1899 
om støtte til at komme på ret køl igen 
anføres det, at man var kommet »i mis-
kredit - særlig blandt lægestanden«,og 
at man derfor havde haft svært ved 
at finde en ny kurlæge, da den første 
rejste i efteråret 1898. 

Lægerne mente ikke, at kneipp-
kurens virkninger var videnskabeligt 
bevist og tog derfor langt hen ad vejen 
afstand fra den. Det var dog lykkedes 
at finde en efterfølger. Men han satte 
som betingelse for sin ansættelse, at 
anstalten skiftede til et lægegodkendt 
navn, hvilket direktionen prompte op-

fyldte. Så ved sæsonstart i 1899 var 
anstaltens navn »Silkeborg Badesana-
torium, Koldtvandskuranstalt«. Men 
selvom et byrådsflertal viste sig villig 
til at hjælpe den betrængte anstalt, så 
var problemerne ikke overvundet.

Mere »kur« end »rekreation«
En grund til, at anstalten ikke havde 
den store søgning - ud over det af-
skrækkende faktum, at behandlingen 
foregik med koldt vand - kan have 
været, at ophavsmændene havde mere 
fokus på »kur« end på »rekreation«. 
Gæsterne havde ikke mulighed for at 
få ophold på kuranstalten. De skulle 
selv sørge for deres logi - på hoteller el-

ler private. Man havde en idé om, at så 
kunne den enkelte afstemme udgiftsni-
veauet efter sin økonomiske formåen. 
På den måde kunne et kurophold være 
muligt også for mindrebemidlede.

Men man havde muligvis forregnet 
sig. Et kurophold var for de fleste nok 
både »kur« og »rekreation«. Med an-
dre ord også alt det »andet«, som ken-
des bl.a. fra Silkeborg Bad. Her indbød 

Kolde og varme bade

 | Eneværelse på Kuranstalten 
Midtjylland. Ca. 1920.

Det var 
DENGANG



SILKEBORG 9

bygninger og park til socialt samvær - 
underholdning, sport og andre former 
for adspredelse. Et element, som slet 
ikke var indtænkt i kneippkuranstal-
tens koncept, hvor der heller ikke var 
nogen udenomsfaciliteter.

Og med en stram økonomi var der 
ikke rigtig mulighed for at ændre på 
det. Åbningen af  »Skovbakken« ved 
siden af  sanatoriet i april 1901 kan 

dog ses som et spædt forsøg på at rette 
op på miséren. Her kunne kurgæsterne 
nyde »nymonterede værelser« og en 

førsteklasses restauration.
I april 1917 måtte også »Silkeborg 

Badesanatorium« give op. Gennem 

årene havde aktionærerne aldrig fået 
udbytte af  deres investering, besty-
relsen havde arbejdet gratis, og kom-
munen havde ydet støtte, netop fordi 
anstalten gav »adgang til almindelige 
varme og kolde bade … til dens ret 
betydelige folkemængde.« Men intet 
af  det havde hjulpet. 

Kuranstalten Midtjylland
Resultatet blev, at den hidtidige kur-
læge overtog al gæld sammen med 
bygninger og inventar. Han omdøbte 
herefter stedet til »Kuranstalten 
Midtjylland« og igangsatte en større 
ombygning. Enhver tanke om »koldt-
vandsbadeanstalt« var opgivet. Man 
arbejdede nu efter medicinske princip-
per og tilbød bade og massagebehand-
ling samt behandling af  patienter med 
alle medicinske sygdomme. Det betød 
samtidig, at den offentlige adgang til 
varmtvandsbade lukkede med øjeblik-
kelig virkning. 

Borgerne i købstaden Silkeborg 
med et indbyggertal på over 10.000 
havde nu ikke længere mulighed for 
at få et varmt bad. Men ganske få dage 
efter lukningen af  den offentlige bade-
afdeling i april 1917 nedsatte byrådet 
et udvalg, der skulle finde en løsning 
på dette »varme« spørgsmål.

Bibliotek og badeanstalt
Udvalget skulle undersøge mulighe-
derne for at opføre et kommunalt byg-

ningskompleks på Markedspladsen 
(nu Bindslevs Plads), hvor der kunne 
være plads til nogle af  de institutioner, 
som tilsyneladende manglede tag over 
hovedet - en badeanstalt, et folkebib-
liotek og et museum, på et tidspunkt 
indgik også ny brandstation og folke-
køkken i overvejelserne. 

24. juni 1920 indviedes den nye 
bygning - med bibliotekets læsesale 
og bogudlån i stueetagen, på første-
sal en foredrags- og udstillingssal bl.a. 
til brug for museet. Og i underetagen 
med indgang under bibliotekets ho-
vedtrappe mod Hostrupsgade - den 
længe savnede varmtvandsbade-
anstalt. Altså den badeanstalt, som 
endnu kan tilbyde forskellige former 
for damp-, kar- og brusebade samt 
massage, og, som vi kan se, har rød-
der helt tilbage til Kneippkuranstalten 
på Sejsvej.

Nyt villakvarter på Sejsvej
For god ordens skyld skal det afslut-
ningsvis nævnes, at det har været van-
skeligt at følge Kuranstalten Midtjyl-
lands udvikling op gennem 1920’erne. 
Men sikkert er det, at den havde pro-
blemer med at klare sig. Så i december 
1932 købte Silkeborg Kommune byg-
ningerne med henblik på nedrivning. 
Derefter blev hele arealet udstykket 
og i de efterfølgende år bebygget med 
de villaer, som for de flestes vedkom-
mende ligger der endnu.
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 | I avisen omtales 
det, at der blev taget et 
fotografi ved indvielsen af 
Kneippkuranstalten 1. maj 
1897. Det må være denne 
optagelse, som få timer 
efter blev præsenteret i 
glas og ramme.

 | Reklamepostkort for Kneippkuranstalten. Øverst til venstre ses 
Sebastian Kneipp, der stod bag den særlige kurmetode. Nedenfor ses 
overhældning med »fuld stråle« af koldt vand som en del af kuren. I 
midten ses kuranstaltens bygninger. Ca. 1900.

 | Kneippkuranstaltens bygningskompleks set fra Sejsvej. Ca. 1905.

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

email:  
arkiv@silkeborg.bib.dk 

telf.: 87221924

Silkeborg Arkiv har 
åbent mandag-onsdag 
kl. 11-16 og torsdag  
kl. 12-19


