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Silkeborg markedsføres nu 
som »Danmarks outdoor 
hovedstad«, men koblingen 
natur-turisme og Silkeborg 
er lige så gammel som byen 
selv

AF ARKIVLEDER V/SILKEBORG ARKIV, LIS THAVLOV
redaktion@mja.dk

Silkeborg-områdets helt unikke natur bru-
ges nu aktivt til at brande Silkeborg. Visit 
Silkeborg har her i foråret udnævnt byen til 
»Danmarks outdoor hovedstad«. Det er der 
rigtig god fornuft i. 

Silkeborg er søernes og skovenes dronning. 
Vores største brand har altid været den fanta-
stiske beliggenhed midt i noget af  Danmarks 
skønneste natur. Men koblingen natur-turisme 
og Silkeborg er lige så gammel som byen selv. 
Det skal vi se nærmere på henover sommeren

Min pen er ingen pensel
Allerede i 1833 fandt St. St. Blicher i novellen 
»Himmelbjerget« det svært at finde de rette 
ord til at beskrive det imponerende landskab 
omkring Himmelbjerget. Meget malerisk skrev 
han: »Min pen er ingen pensel. Rejs! Rejs selv 
til Himmelbjerget, og se!« Så han gav simpelt-
hen op og opfordrede i stedet alle til selv at 
tage det mageløse område i øjesyn.

Seks år senere samledes 5-600 mennesker 
til den første Himmelbjergfest. Dermed var en 
lang tradition for folkemøder på Himmelbjer-
get skabt.

At det var lykkedes så mange at nå frem 
til »bjerget« kan kun aftvinge respekt - antal-
let af  farbare veje og deres tilstand taget i 
betragtning. 

For Himmelbjerget og hele egnen blev 
det startskuddet til en stadig større plads i 
danskernes turist-bevidsthed, men også den 
nationale.

Ud i den storladne natur
Inspireret af  Blicher blev Silkeborgegnens 
storladne natur for alvor opdaget fra midten 
af  1800-tallet. Med baggrund i romantikkens 
fokus på at skildre den uspolerede natur i kon-
trast til bylivets tummel gav den forunderlige 
blanding af  øde hede-, bakke- og skovstræk-
ninger midt i det blå sølandskab både malere 
og forfattere, men også lystrejsende (som 
datidens turister kaldtes), uanede muligheder 
for udsigter og oplevelser.

Rejsen til Silkeborg
Det må have krævet en vis portion udholden-
hed for disse tidlige »opdagelsesrejsende« at 
nå frem til Silkeborgegnen. 

For at sætte det hele lidt i perspektiv, så tog 
en rejse over land fra København til Aarhus 
ifølge en køreplan fra 1863 toethalvt døgn - og 
så klaredes turen fra København til Korsør 
endda på godt tre timer med damptog. Man tør 
næsten ikke tænke på turen før den tid.

Derefter fulgte rejsen fra Aarhus (eller 
måske Skanderborg) ad snoede, sandede 
landeveje. Først da hovedlandevejen Aarhus-
Ringkøbing blev endeligt fuldført i 1856, blev 
vejforholdene forbedret. 

På dette tidspunkt blev der også oprettet 

regelmæssig diligencekørsel. Før den tid måtte 
den rejsende selv hyre en vogn - eller gå.

De stive vogntyper, der blev benyttet på 
sådanne ruter, har sikkert gjort alt rejseri til en 
pinefuld oplevelse. H. C. Andersen kaldte me-
get malende diligencerne for »pinselskasser« 
- og han må vel siges at have været en slags 
specialist.  Med jernbanens gennemførelse til 
Silkeborg i 1871 blev alt med et slag meget 
lettere, hurtigere og mere bekvemt.

Turen ud i naturen
Vel ankommet til den nyetablerede handels-
plads, måtte turisterne foretage deres »ekspe-
dition« ud i den skønne natur til fods, til hest 
eller i hyret hestevogn.

Da Hjejlen blev sat i drift fra Silkeborg i 
1861 blev også det nemmere. Så kunne natur-
elskerne komme ud og hjem på en behagelig 
måde og endda stå af  undervejs, hvis de 
ønskede det. Dermed blev Silkeborgegnen og 
Himmelbjerget for alvor et af  landets store 
turistmål - i en tid med gryende turisme. 

Belønningen for alle strabadserne var jo 
uovertruffen - dramatiske hedebakker, uende-
lige skove i ubeskrivelig farvedragt alt efter 
årstiden og kilometervis af  blinkende søer og 
åløb. 

Sådan er det jo faktisk også i vore dage. 
Nu medbringer outdoor-turisterne dog ofte 
selv deres transportmiddel - fra kajakker til 
mountainbikes - monteret på bilerne.

Datidens malere 
Mange af  datidens malere kom til egnen ved 
Himmelbjerget og Silkeborg for at opleve den 
vildsomme, storladne, ja næsten mystiske 

natur. Deres billeder var sammen med Blichers 
tekster medvirkende til skabe opmærksomhed 
om vores by og egn. Og vi - eftertiden - fik de 
mest fantastiske gengivelser af  de naturscene-
rier, de så og begejstret malede. 

Vi skal ikke her nævne alle de malere, der 
opsøgte de gode motiver. Blot nogle af  de 
første, der kom her.

Heriblandt finder vi Louis Gurlitt (1812-
97), der i sommeren 1840, efter at kongen og 
hans følge var rejst, indlogerede sig som hans 
gæst på Silkeborg Hovedgård. Gurlitt fik lavet 
naturstudier, men lod sig også indfange af  
stedets uskyld. Det blev således både til »Egn 
ved Silkeborg«, som senere blev litograferet 
og dermed hvermandseje, men også til den 
idylliske »Silkeborg Vandmølle«, der synes at 
ligge midt i en øde skov. 

Ude midt i naturen
I de første år efter fabrikkens etablering finder 
vi også Hermann Carmiencke (1810-67). Han 
malede et billede med titlen »Parti ved Silke-
borg«, hvor man fra bunden af  Kalgårdsvig 
ser den helt nye papirfabrik ude i horisonten 
- midt i og omgivet af  naturen i et næsten uen-
deligt landskab. Ligesom den på det tidspunkt 
udfasede vandmølle også blev motiv for et af  
hans malerier.

Til gengæld har G. E. Libert (1820-1908) på 
sit billede fra 1850 valgt at vise os fabrikkens 
bygningskompleks, der næsten tårner sig op 
langs bredden af  Remstrup Å, men tilsynela-
dende ligger midt ude i naturen.

Når det kommer til intense gengivelser af  
landskabets dramatiske storhed skal også 
nævnes Dankvart Dreyer (1816-52). Han viede 

Silkeborg - outdoor-by siden 1830’erne

 | Hermann Carmienckes »Parti 
ved Silkeborg«, som blev lavet 
efter et besøg i 1845. Motivet er 
fra bunden af Kalgårdsvig med 
papirfabrikkens rygende skorstene 
og bygningskompleks helt i 
baggrunden. Byen er endnu ikke 
dukket op i landskabet.



det meste af  sit virke til landskabsmaleriet og 
kom faktisk som den allerførste til Himmel-
bjergegnen i 1838 - måske fordi han tog Blicher 
på ordet. 

Da Dreyer kunne ride, kom han under sine 
tre-fire ophold ganske meget rundt på egnen 
fra sit formodede logi i Vinding Præstegård. 
Der findes således både malerier fra Salten og 
Salten Å, Them, Julsø og ikke mindst Himmel-
bjerget fra hans hånd.

Kyhn og Foss
En anden af  Silkeborgegnens store skildrere 
er Vilhelm Kyhn (1819-1903). Han viser os det 
skovrige og mennesketomme, men også iscene-
satte landskab ved søerne omkring Silkeborg. 

Han kom til området første gang i 1845, og 
var fra 1872 til 1901 fast sommergæst på kroen 
i Ry Stationsby. Han var meget vellidt i byen, 
og i 1910 blev der rejst et mindesmærke for 
ham.

Noget som Kyhn absolut ikke brød sig om 
var Himmelbjergtårnet. Han medtog det aldrig 
i sine malerier og omtalte det som »Himmelpin-
den«, »Pegepinden« eller »Blyanten«. Ofte lod 
han en ikke naturtro gren eller et træ dække 
det.

Når man har omtalt Kyhn, er man også nødt 
til at nævne Harald Foss (1843-1922), der ud-
dannede sig til landskabsmaler under Kyhns 
vejledning. I modsætning til sin læremester 
synes Foss dog at bevæge sig rundt i hele 
området og tage ophold, hvor det nu var muligt. 
I perioden fra omkring 1895 til 1913 havde han 
dog fast sommerophold i Virklund.

I 1861 indlogerede maleren Godfred Christen-
sen (1845-1928) sig på kroen i Ry. Han vedblev 
at finde sine motiver her på egnen helt til sin 
død og blev én af  de sidste betydelige malere, 
der kom til at skildre det storladne og helt 
uberørte midtjyske landskab. 

I 1865 kom han sammen med vennen Hans 
Friis (1839-92) til Silkeborg, hvor de var gæster 
hos papirfabrikant Michael Drewsen og hans 
familie. 

Michael Drewsen og familie
Opdagelsen og udforskningen af  egnens natur-
skønhed er tæt forbundet med familien Drew-
sen. Michael Drewsen ankom til Silkeborg med 
sin familie og sine arbejdere i foråret 1844 for at 
anlægge en papirfabrik. To år senere besluttede 
myndighederne i København, at der også skulle 
anlægges en handelsplads på stedet - i dag ville 
vi vel have kaldt det et egnsudviklingsprojekt.

Det er igennem familien Drewsens bekendt-
skabskreds - og store gæstfrihed, at ganske 
mange kunstnere og kulturpersonligheder kom 
til Silkeborg og oplevede området ved selvsyn. 

Familien synes dog ikke kun at have taget 
stedet i besiddelse ved anlæggelsen af  papirfa-
brikken. Efter alt at dømme nød de også selv at 
tage på opdagelsesrejse i den næsten jomfrueli-
ge natur, som de var havnet i. Michael Drewsen 
var heller ikke bleg for selv at tage sine gæster 
med på tur for at vise dem områdets dramati-
ske naturskønhed.

H. C. Andersen
Den mest berømte af  gæsterne hos familien 
Drewsen er nok H. C. Andersen, der kom til Sil-
keborg i 1850, 1853 og 1859. Han havde allerede 
forsøgt at komme til Himmelbjerget i 1830, men 

det lykkedes først under hans første besøg i 
1850. H. C. Andersen færdedes mest til fods ude 
i skovene og langs åen, men han gik også på 
opdagelse på fabrikken og i nybyggerbyen. 

Det fremgår tydeligt både af  hans dagbog 
og af  breve til venner og bekendte, at han var 
overvældet og betaget af  den storladne midtjy-
ske natur. 

Hans besøg i Silkeborg satte sig også spor 
i forfatterskabet. Han skrev bl.a. i 1853 et 
hyldestdigt med titlen »Silkeborg«, som han 
sluttede med ordene »Der er så smukt og godt 
derovre!« Og fra 1854 har vi en overstrøm-
mende rejseberetning, der blev bragt i Folkeka-
lender for Danmark.

En særlig glæde oplevede digteren på en 
hestevognstur, da Michael Drewsen, som en 
anden konge over sit rige, opfordrede ham til 
at opkalde et sted efter sig. Det blev til »An-
dersens Høiland«, øst for Slåensø, som vi i dag 
kender som »H. C. Andersens Bænk«. Området 
mindede den berejste digter om det skotske 
højland. Og det giver god mening også i dag, 
hvis man da kan abstrahere fra fyrretræernes 
golde stammer.

Hoteller i byen
Hvis man ikke, som H. C. Andersen og andre 
kunstnere og kulturpersonligheder, havde mu-
lighed for at nyde opholdet som papirfabrikan-
tens gæster i den herskabelige villa, kunne den 
nyetablerede by allerede i 1846 tilbyde turisten 
logi på et lille gæstgiveri i Østergade - det se-
nere Hotel Silkeborg og fra 1848 også på Hotel 
Dania på Torvet. Det var netop på Dania, at en 
udenlandsk rejsebogsforfatter, Horace Marr-
yatt, på H. C. Andersens anbefaling tog ophold i 
juni 1859. Hans rejsebeskrivelse, der udkom på 
engelsk i 1860 og dækkede hele Danmark, fik 
dog næppe den store betydning. Den blev aldrig 
oversat til dansk - men kan jo godt have lokket 
et par udenlandske turister til Silkeborg.

Alligevel skal Marryatt omtales her, fordi vi 
gennem ham får et indblik i, hvordan det var at 
være gæst på hotellet. 

Hjem efter en lang dag
Ved tilbagekomsten efter en lang dags sightsee-
ing »bliver der straks serveret middag for os: 
suppe, kalvekoteletter … salater og fem-seks 
forskellige slags kompotter, desuden en stor 
skål med skovjordbær og rigeligt med tyk fløde. 
Værelset er blevet fejet og gjort hyggeligt, og 
man har indrettet en lille salon til os. Sofaer og 
stole er blevet båret ind, billeder hængt på væg-
gen, og der er oven i købet vaser med nelliker 
og roser.«

Så selv om det var strabadserende at rejse i 
slutningen af  1850’erne (og vejret viste sig fra 
sin værste side), så var der trøst at hente ved 
hjemkomsten til hotellet. Men mon ikke denne 
helt særlige gæst alligevel har fået lidt »special 
treatment«. Det kunne der jo være god reklame-
værdi i.

Kedelige på papiret
Selvom Marryatt var en rejsevant skribent, 
kunne han heller ikke finde ord, der kunne 
beskrive områdets skønhed. Han konstaterer, at 
»selv om blå søer, grønne skove og brun hede 
i sig selv er smukke, bliver de dog kedelige på 
papiret.« Så der må virkelig være noget om 
snakken - her var og er virkelig smukt.

Det var 
DENGANG
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 | Egnen ved Silkeborg« som Louis Gurlitt så den i 1840. Her gengivet efter et litografi fra 1856. 
Motivet er fra Nordskoven med Brassø og Nåege i baggrunden. 

 | »Jysk skovegn« fra 1845 malet af Vilhelm Kyhn. Det første af flere motiver hentet ved Silkeborg. 
Det er dog ikke muligt at sige, hvor han har siddet med sit staffeli.

 | G. E. Liberts »Silkeborg Papirfabrik« fra 1850, hvor bygningskomplekset næsten tårner sig op 
langs bredden af Remstrup Å . 


