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Vi ser her på flere 
af de bynære 
udsigtspunkter  
ved Silkeborg

 
 
 
 
AF LIS THAVLOV
Arkivleder, Silkeborg 
Arkiv

Du kender sikkert udsigtspunkterne 
i dit eget lokalområde. De er ofte lidt 
»lokale« og måske endda ret upåag-
tede. Kender du også dem, der ligger 
lidt længere væk eller i den anden ende 
af  byen? Måske ikke, men der er nok 
at vælge imellem. 

Så her slutter vi den lille serie om 
bynære udsigtspunkter med et lille ud-
valg, som jeg kender til eller er blevet 
gjort opmærksom på. Fælles for dem 
er, at de er beliggende - dels på det 
forholdsvis høje bakkedrag, der stræk-
ker sig fra Hvinningdal over Balle til 
Gødvad, dels på Århusbakken, hvor 
der også gemmer sig et par forrygende 
udsigter. 

Nogle af  stederne har officielle 
navne. Men det er generelt svært at 
få hold på navnestoffet - selv på det ny-
este kortmateriale, der er tilgængeligt 
på nettet. Derfor lokaliserer jeg i det 
følgende stederne ved de nærvedlig-
gende gadenavne.

De privatiserede udsigter 
De storslåede udsigter fra byens nord-
lige bakkestrøg blev så at sige »pri-
vatiseret«, da de store parcelhuskvar-
terer fra 1960’erne og frem begyndte 

at skyde op på det stærkt skrånende 
terræn. Derfor kan de heldige ejere af  
de attraktive villaer i dag nyde udsig-
ten fra deres stue - ned over by, sø og 
skov, ja måske helt til Himmelbjerget. 

De fremsynede byplanlæggere sør-
gede dog heldigvis for, at der her i de 
nordlige byudviklingsområder blev 
friholdt rekreative arealer til glæde 
for offentligheden. Det har betydet, at 
der i dag stadig er adgang til en lang 
række store grønne områder eller blot 
kiler i de store parcelhusudstykninger 
- i dette stærkt  »udsigts-attraktive« 
terræn. 

Visse steder er områderne nu i vid 
udstrækning groet til med skov, men 
der er stadig udsigtspunkter på de of-
fentlige arealer, som friholdes for be-
voksning. Alternativt kan udsigten 
nydes efterår og vinter, når der ikke 
er blade på træerne. 

Det er dejligt, at byplanlæggerne 
havde blik for at udlægge disse store 
rekreative arealer. De har en meget 
stor herlighedsværdi - for alle, ikke 
kun for dem, der lige bor i området. 

Nordlige udsigtspunkter
Ser man historisk på disse nordlige 
udsigtspunkter, så kan de ikke måle 
sig i berømmelse med dem, der findes 
mod syd langs med åen og søerne eller 
ude i statsskovene.

Men alligevel nævnes en tur til 
Hvinningdal Bakker og Balle eller 
Funder Bakker i ældre turisthånd-
bøger fra 1880’erne og 30-40 år frem 
som en glimrende 3-timers køretur i 
hestevogn - godt nok et muligt indslag 
på femtedagen i programmet for en 
uges ophold.

Det ser dog ud som om interessen 
for at sende turisterne mod syd til sø, 
å og skov og ikke mindst til Himmel-

bjerget helt overtrumfede udsigterne 
på byens nordlige og vestlige kant fra 
omkring 1950, hvor de endegyldigt 
forsvandt fra turistvejledningerne. 

Funder Bakke
Vi begynder vores »tur« helt mod 
vest ved Funder Bakke. I turisthånd-
bøgerne omtales dette område, som en 
glimrende afslutning på hestevogns-
turen. Turisterne får dog ikke så me-
get information om, hvad de kan se, 
men på de medfølgende kort anføres 
»Horsdal« lige nord for hovedvejen, 
hvor der er parcelhuse i dag. Desuden 
nævnes det, at turisten samme sted 
skal bestige Generalstabshøjen - en 82 
meter høj bakke længere inde i skoven. 
Navnet antyder, at højen har været be-
nyttet som målepunkt for optegnelsen 
af  de første geodætiske kort fra om-
kring 1880. 

I dag skærmer skoven, der hedder 
Funder Krat, for al udsigt. Man kan 
dog få en fornemmelse af  udsigten på 
ældre fotos - faktisk også på nogle af  
nyere dato. 

Turisterne anbefaledes i øvrigt at 
komme til Funder via ›Nørskovgårde« 
- den nuværende Drejergårdsvej. Og 
den kan stærkt anbefales - også i dag, 
hvor den stadig byder på fantastiske 
kig ind over byen, og derfor bestemt 
er en cykeltur værd. 

Hvinningdal Bakker
Der findes ikke nogen klar definition 
af  Hvinningdal Bakkers udstrækning. 
Navnet figurerer ikke på noget kort, 
men har været brugt, når man i for-
skellige turistførere skulle anbefale 
ture med gode udsigter i Hvinningdal-
området. Det anføres således, at der 
til højre for vejen i nordlig retning op 
mod Hvinningdal By (må være Hvin-

ningdalvej) findes »nogle små lyng-
knolde; den højeste kaldes Skalkehøj 
eller Hvinningdal Bakke.« Disse navne 
ses heller ikke på turistkortene, så 
man kan forestille sig, at der har været 
skilte til dette udsigtspunkt til hjælp 
for turisterne.

Stedet fremhæves ved, at der en 
»storartet udsigt over Silkeborg og 
skovene deromkring, Langsø, Lyngsø, 
Ørnsø, Almindsø, Brassø, Julsø - den 
hele sørække ind til Himmelbjerget, 
hvis top »kollen« er let kendelig med 
sit udsigtstårn.« Kunne man dog bare 
bestille en tidsrejse tilbage til begyn-
delsen af  1900-tallet - for at få mulig-
hed for at nyde dette syn!

I dag finder man et rigtig god 
Hvinningdal-udsigtspunkt i området 
ovenfor Rudbølvej. Jeg var selv i sidste 
uge oppe på dette plateau, hvor der 
selv i halvdårligt vejr og med en stadig 
højere bevoksning, var en flot udsigt.

Duedalshøj
Vi drager videre til vores næste ud-
sigtspunkt i Kærsgaard Plantage - den 
lille skov, der ligger klemt inde mellem 
Nordre Ringvej og Gammel Balle. I den 
vestlige del - blot ca. 100 meter oven-
for Finn-husene på Duedalsvej - finder 
man en høj bakke, der på kort angives 
til 59 meter. Navnet er »Duedalshoy« 
ifølge Videnskabernes Selskabs kort 
fra 1781, men det navn anføres ikke 
på nyere tids kort. 

En hovedsti med trappetrin samt 
flere små trampede stier fra andre 
retninger fører op til den friholdte 
skovplet, hvor der er placeret nogle 
bænke og borde.

»Duedalshøjen« er ikke blevet be-
rømmet i større udstrækning. Og så 
alligevel. I »Kort og fører«, der udgives 
i perioden 1941 til 1953, får udsigten, 

som det eneste sted nord for byen, 
følgende ord med på vejen: »en sær-
lig smuk udsigt over Silkeborg by og 
Himmelbjergsøerne med selve »bjer-
get« i baggrunden.«

Så der var altså stadig på det tids-
punkt en betagende udsigt, men sko-
ven er jo en foranderlig størrelse, der 
har det med at vokse i højden og der-
med få udsigter til at forsvinde.

Nu holdes der kun en bred kile fri 
for bevoksning, så man kan nyde en 
begrænset udsigt over en del af  Sil-
keborg Langsø og Odden. Men også 
Himmelbjergets karakteristiske bak-
kekam fjernt i baggrunden.

Længere mod øst
Vi skal også nævne nogle udsigts-
steder længere mod øst i de herlige 
grønne, rekreative arealer, der snor 
sig ud og ind af  boligområderne. 
Her tænker jeg f. eks. på »Gilholm«, 
som heller ikke findes navngivet eller 
lokaliseret på et kort. Højdepunktet 
ligger vest for Viborgvej og ovenfor 
Håndværkervej. Man kan komme til 
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 | Historisk foto: Udsigt fra bakkerne 
ved Hvinningdal, ca. 1950. 

 | Nyt: Udsigt fra plateauet ovenfor 
Rudbølvej, juli 2016. 

 | FOTO: LIS THAVLOV 

Storartede udsigter  
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 | Udsigt fra Funder 
Bakke med hovedvejen 
til højre, ca. 1955.

 | Udsigt fra Gødvad Bakker med 
de første villaer på vejen med 
navnet Gødvad Bakke. Gården i 
baggrunden er den, hvis jord er 
udstykket, ca. 1960.

det fra p-pladsen på Viborgvej, og så 
følge stien til venstre ved afslutnin-
gen af  Håndværkervej eller gå ind ad 
stierne fra Herman Bangs Vej. Man 
belønnes her med en dejlig udsigt over 
Alderslyst og Silkeborg.

Eller hvad med »Brokbjerg«, der 
også figurerer på Videnskabernes 
Selskabs kort fra 1781, men heller 
ikke angives på nutidige kort. Dette 
højdepunkt ligger i det store grønne 
område, der ligger mellem Bredhøjvej 
og Højmarksvænget/Højmarkstoften 
og kan nås via Bredhøjsvinget. Efter 
sigende er det dog et af  de udsigts-
punkter, hvor man kun har glæde af  
udsigten ved efterårs- og vintertide, 
når der ikke er blade på træerne. 

Som noget helt nyt kan det nævnes, 
at der fra den ny cykel- og gangsti over 
motorvejsanlægget ved Kejlstruphøj-
vej og Stagehøj Tværvej er en fin ud-
sigt. Selvfølgelig er man ikke så højt 
oppe, men i terrænet i den tidligere 
dyrehave kan man komme højere op 
og nyde udsigten i denne vinkel.

Endelig er der Gødvad Bakker, som 

også tidligere bød på dejlige udsigter, 
men hvor der mig bekendt ikke læn-
gere er steder med frit udsyn ned mod 
byen på grund af  bevoksningen.

Århusbakken
Vi slutter af  på Århusbakken. Her 
finder vi ved den store vandbeholder 
ovenfor Lærkevej en meget flot udsigt 
over til den bakkeskrænt, vi netop har 
fulgt fra vest mod øst. I tilgift får man 
et vue ud over Alderslyst med kraft-
varmeværket helt i baggrunden.

Som noget særligt og en af  grunde-
ne til, at jeg af  til vælger den nærmeste 
omvej til arkivet, er udsigten - tættest 
på byen og måske lidt upåagtet - fra 
trappen, der fører fra stien ved vil-
laerne for enden af  Vibevej ned til 
Århusvej. Herfra er der en fantastisk 
flot udsigt over havnen og byens tage 
- og går man op på trappen op til sy-
gehuset, får man en parallelforskudt 
udgave af  den. 

God udsigt-tur!

 | Udsigt fra 
vandbeholderen på 
Frydensbjerg eller 
Århusbakken ovenfor 
Lærkevej, ca. 1905.

 | Historisk foto: Udsigt fra Kærsgaards Plantage over Alderslyst. I baggrunden til venstre 
ses Alderslyst Kirke. 1945. FOTOGRAF: JOH. JENSEN.

 | Nyt: Udsigt fra Duedalshøj i Kærsgaard Plantage, juli 2016.  FOTO: LIS THAVLOV


