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Det er ikke så underligt, at Silke-
borg Turistforening netop i 1942 fik 
lavet en turistplakat med to unge i 
en kano som blikfang og de kendte 
vartegn, Hjejlen og Himmelbjerget, 
henvist til baggrunden. 

Friluftsliv var virkelig hot i de 
år - især blandt unge mennesker. 
Og Silkeborg havde tilbud på alle 
hylder - til vands og til lands, til fods, 
på cykel og på ski. Samtidig var der 
efterhånden flere muligheder for 
overnatning og udlejning af  udstyr. 
Dermed blev der sat yderligere skub 
i den masseturisme, der allerede var 
godt på vej.

Ferie og weekend

To ydre omstændigheder var med 
til at påvirke udviklingen i positiv 
retning. Dels gav ferieloven fra 1938 
alle lønmodtagere ret til to ugers 
ferie. Dels begyndte begrebet »week-
end« at dukke op. Selvom »week-
end«, som vi forstår det, først så 
småt blev en realitet med indførelsen 
af  45-timers arbejdsuge i 1959. 

Begrebet »weekendtur« blev al-
lerede brugt i 1937 i de første numre 
af  Dansk Vandrelaugs lokale med-
lemsblad. Det må betyde, at det var 
et velkendt ord og at medlemmerne 
udnyttede muligheden for at tage 
med på en sådan »miniferie«.

Som vi har set i de foregående 
artikler spiller Gudenåen en do-
minerende rolle i fortællingen om 
Silkeborg og naturturismen.

Det er svært at sige, hvornår de 
første kanoer dukker op på åen. I 
arkivets store samling af  avisudklip 
findes en artikel, bragt i Jyllands 
Posten 1937, hvor forfatteren Peter 
Alsted omtaler en kanotur, som han 
var på »for 40 år siden«. Endvidere 
har vi i billedsamlingen et par fotos 
med kajak/kano-roere fra samme 
periode. 

Der var altså folk i kano på åen 
så tidligt som i 1890’erne. Men mon 
ikke det har været et fåtal - de skulle 
jo selv bygge eller importere deres 
fartøj. 

Vi skal faktisk helt frem til begyn-
delsen af  1930’erne, før det synes at 
være almindeligt med en kanotur.

Pioner på kanotur

Hvis man skal pege en pioner, der 
var med til at sætte udviklingen i 
gang, så er det globetrotteren og 

den populære rejsebogsforfatter 
Hakon Mielche. Han tog på kanotur 
i sommeren 1935, og beskrev sine op-
levelser i ni begejstrede artikler i Jyl-
lands Posten. De blev til bogen »Til 
søs gennem Jylland«, der hurtigt var 
udsolgt fra forlaget. 

Derefter steg antallet af  kanotu-
rister støt og roligt. Godt hjulpet på 
vej af  et hav af  andre »rejseskildrin-
ger« i de fleste af  landets dag- og 
ugeblade såsom Billed-Bladet og 
Familie Journalen.

I 1942 fulgte turistforeninger med 
tilknytning til Gudenåen succesen til 
dørs med en regulær kano-brochure 
forsynet med kort.

Bådebyggere og udlejning

Forudsætningen for at kanosejlad-
sen blev så populær var, at kanoerne 
kunne købes eller lejes. Bådebygger 
Marius Christensen, der havde sit 
værksted på Remstrupvej, fortæller 
i sine erindringer, at han i »1928 be-
gyndte at bygge kanoer af  canadisk 
model« og at »der solgtes mange her 
[i Silkeborg] og 
jeg fik forhand-
ler i Køben-
havn, der aftog 
50 styk hvert 
år.« Omkring 
1940 kom 
også Silkeborg 
Kanoværft i 
Skolegade til. 

Hvad angår 
udlejning, så fortæller Marius Chri-
stensen, at han i 1930 havde »et stort 
lager af  usolgte robåde og begyndte 
udlejning … også af  kanoer.« I øv-
rigt nævner, han, at Hakon Mielche 
lejede kano hos ham. 

I telefonnøglen fra 1934 finder vi 
dog ingen »bådudlejere« i Silkeborg, 
mens der i 1944 er hele fire. Dermed 
var både produktion og udlejning på 
plads.

Der var også andre »trendy« 
måder at bruge sin fritid på. Van-
drekulturen blev en populær del af  
ungdomskulturen, før dette begreb 
var kendt. Den opstod i Tyskland 
omkring 1. Verdenskrig og be-
gyndte at dukke op i Danmark i 
løbet 1930’erne.  Med besættelsens 
lukkede grænser fik vandrelauget og 
andre friluftsforeninger rigtig vind i 
sejlene. De unge ville ud - til fods, på 
cykel og i kano. De ville opleve noget 
og de ville gøre det sammen. 

De kunne jo ikke komme uden-
lands, men det betød blot, at de kom 

til at opleve deres land mere intenst 
end nogen generation før dem. Man 
kan vel sige, at de blev en slags 
frontløbere for denne form for mas-
seturisme.  

Faktisk mødtes mine forældre på 
en DVL-tur til Bornholm i 1944. Så 
jeg er vokset op med fortællingen om 
de mange oplevelser og den følelse 
af  frihed og kammeratskab, som 
denne ungdomsgeneration oplevede 
på trods af  krig og besættelse.

Dansk Vandrelaug

Dansk Vandrelaug blev stiftet i 1930 
som en forening for vandrere og 
cyklister. I 1937 så en lokalafdeling i 
Silkeborg dagens lys. Interessen var 
stor helt fra starten. Det første år var 
der 40 medlemmer, et år senere over 
100. I 1939 var medlemstallet vokset 
til 5-600. 

Der var fra starten et blomstrende 
foreningsliv med heldags-, aften- og 
de omtalte weekendture til fods, 
på cykel og på ski. Af  foreningens 
blad kan vi se, at foreningsarbejdet 

i vintersæsonen 
også bød på 
andre former for 
samvær. Der var 
»laugsaftener« 
med foredrag, 
sang, film m.m. 
Studiekredse om 
samfundsforhold, 
foto, dramatik, 
gymnastik og 

håndbold. Så vandrelauget må i sin 
samtid have opfyldt et behov hos 
ungdommen for at kunne samles på 
uformel vis.

Sjovt nok kan man se af  annon-
cerne, at byens forretningsliv med et 
slogan som »De vandrer - og vi har 
udstyret« hurtigt opfangede kunder-
nes nye behov.

Taterhytten og vandrerhjem

I omegnen af  Silkeborg opstod der 
flere private vandrerhjem. Faktisk 
så Danmarks første vandrerhjem 
dagens lys i Svejbæk allerede i 1926. 
Da begyndte den navnkundige 
Georg Krüger at stille hønsehuset i 
sit haveanlæg til rådighed for unge 
vandrere. Året efter kunne han 
tilbyde overnatning i tolv primitive 
hytter beklædt med lyng. 

“Taterhytten« havde stor søgning, 
men med tiden kunne stedet ikke 
leve op til kravene til et moderne 
vandrerhjem og blev derfor slettet af  
herbergsfortegnelsen. 

Outdoor-turismens 
smørhul

 | Silkeborgs ikoniske turistplaket fra 1942 siger det hele. Silkeborg er outdoor-
turismens smørhul. Tegnet af Per Hansen for Silkeborg Turistforening.

 | Udlejningskanoer i Havnen. I baggrunden ses Slusekiosken, hvor der også 
ligger kanoer. Optaget ca. 1961.
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Georg Krüger døde i foråret 1941. 
Om sommeren lagde en hedebrand 
stedet i aske og det blev ikke gen-
opbygget.  De andre vandrerhjem 
i området var: Tulstrup Ungdoms-
herberg ved Knudsø i Ry fra 1936, 
vandrerhjemmet Borg i Virklund fra 
1937 og Katrinedal Vandrerhjem fra 
omkring 1939.

Vandrerhjem i Silkeborg 

Selvom der var en aktiv lokal-
afdeling af  Dansk Vandrelaug 
var vanderhjemsforholdene her i 
byen så ringe, at »de vandrende 
turister søgte udenom Silkeborg«, 
som journalist Gudfred Nørgaard 
Jepsen senere huskede det. Og han 
fortsatte: »På Kornmod-skolen [på 
Fredensgade], var der indrettet en 
slags kvindeligt vandrerhjem og de 
mandlige kunne overnatte i DSUs 
lokaler« på Søndergade 2. 

Et rigtigt vandrerhjem blev først 
en realitet, da Hjejleselskabet i 
november 1937 købte Villa Åbo på 
Åhavevej 55, hvor der i foråret 1938 
desuden blev opført en bygning 
i træ, tegnet af  arkitekt Knud 
Sørensen. I de to bygninger var der 
sammenlagt 68 sengepladser.

Distriktsinspektøren fra Herbergs-
ringen, der arbejdede for oprettelse 

af  ungdomsherberger og førte tilsyn 
med dem, udtalte, at Silkeborg nu 
havde fået »Danmarks skønnest 
beliggende og bedst indrettede 
vandreherberg«. 

Det første år var der 4.580 over-
natninger. I 1948 10.915. Så interes-
sen var stor og stigende. I 1964 
overtog Silkeborg Kommune »det 
gule palæ«, som det også blev kaldt. 

Til at begynde med var van-
drere og cyklister den dominerende 
gæstekategori. Senere ankom mange 
familier i bil og sovesalene blev 
udskiftet med »familierum«.

Fra primitive teltpladser 

Der var også en anden mulighed – 
den primitive telttur. I 1942 udtaler 
Silkeborg Avis, at »flere og flere 
vælger denne form for ferierejse, 
fordi den er billig og fordi man … er 
mere uafhængig«. Og det på trods 
af  »det regnfulde sommervejr, der 
ikke egner sig til sommerferietur og 
endnu mindre til tur med telt.«

De første lejrpladser begyndte at 
dukke op i passende cykelafstand 
fra byerne i slutningen af  1920’erne. 
Men først i 1939 fik Silkeborg en 
lejrplads. I juli 1939 skriver Silke-
borg Avis nemlig, at det frie liv i en 
teltlejr nu kunne opleves på »den 

lejrplads, som er oprettet i Indeluk-
ket, lige neden for vandværket« og 
at der dagligt var op til 30 telte. 

I 1945 blev teltpladsen flyttet ned i 
den anden ende af  Indelukket (hvor 
vi stadig finder Gudenåens Cam-
ping) og fik nu plads til 72 telte. 

En statistik fra 1955 fortæller os, 
at der var 16.473 personovernatnin-
ger, hvilket omregnet betød, at der 
i højsæsonen var ca. 250 telte på 
pladsen pr. nat. Så denne form for 
turisme var også i vækst.

… til campingpladser

Ligesom campinglivet udviklede sig 
fra små hvide bomuldstelte til store 
kulørte »villaer« og campingvogne, 
og transportformen skiftede fra 
gå-ben og cykel til bil, udviklede de 
primitive lejrpladser sig til avancere-
de »campingpladser«. Sådan var det 
i Silkeborg og i resten af  Danmark.

Fra 1950’erne og frem blev der 
etableret en stribe campingplad-
ser i naturskønne omgivelser hele 
vejen rundt om Silkeborg. Men det 
afspejler vel blot den betydning, som 
»campingturismen« fik for dansker-
ne - og for Silkeborg som turistby.

Vintersport

Vi skal også lige kort omtale Silke-

borgs glorværdige, men kortvarige, 
status som Danmarks skisportsby.

Allerede i 1926 blev byen lands-
kendt, da man fik lavet landets 
længste kælkebane i Nordskoven. 
Den 600 meter lange og seks meter 
brede bane blev et stort hit. Der 
kom så mange vinterglade unge og 
gamle, at der måtte indsættes ekstra-
tog på de store dage. I 1936 blev der 
ligefrem afholdt en skikonkurrence 
på banen, som også samlede en stor 
tilskuerskare.

I 1941, ved vi, at skiklubben ar-
bejdede på at få afmærket løjper ude 
i skovene, hvilket foregik i samar-
bejde med skovvæsenet. 

Men meget stort blev det i 1944, 
da der blev bygget et skihopanlæg 
på de stejle skrænter ved Due-
dalbjerg i Virklund. Det var et af  
landets største skihop og fik massiv 
omtale i pressen. 

Jyllandsmesterskaberne blev 
afviklet 3. marts 1946 og omkring 
2.000 mennesker ”overværede løbene 
på Danmarks hidtil vanskeligste 
slalombane«, som det hed i avisen 
den følgende dag. Fjorten dage se-
nere tiltrak et stævne omkring 4.000 
tilskuere.

Outdoor-turismens smørhul

Skihopbakken blev brugt flittigt 
af  både lokale og udenbys skihop-
pere, når vejret tillod det. Men blev 
opgivet i 1955 - nok fordi det var slut 
med de berømte snevintre.

Masseturismen i Silkeborg var 
kommet for at blive og overlevede 
også, at danskerne begyndte at rejse 
udenlands. Berlingske Tidende ud-
nævnte i 1965 Silkeborg til »den jy-
ske turismes smørhul«. Her var der 
efterhånden gode hoteller, restauran-
ter og kroer - foruden alt det andet 
»Himmelbjergbyen ved Gudenåen« 
kunne tilbyde turisterne. 

Nu kan vi tilføje, at Silkeborg er 
outdoor-turismens smørhul. Også 
selvom byen, næsten uden selv at 
vide det, har været det siden »ti-
dernes morgen«. Det eneste vi ikke 
længere kan matche er skisport. 

Outdoor-turisterne kommer i 
stadig større tal – og bliver snart 
serviceret med et »trailcenter« ved 
Danhostel med bade- og omklæd-
ningsfaciliteter. De kommer nemlig 
én dag og flere dage. Med cykler, 
kanoer eller kajakker fastspændt på 
bilerne. 

Med vandrestøvlerne på fødderne 
og rygsækken på ryggen. 

Hvis de overnatter, er det på 
vandrerhjemmet, på campingplad-
serne eller i en af  de mange sheltere 
i skovene. Og sæsonen er jo nærmest 
helårlig. Det er ikke et spørgsmål om 
vejr, men om klæ’r. 

Så der er ingen undskyldning 
længere. Kom ud og oplev den store 
natur, som de mange turister elsker 
ved vores by. Og jeg skulle hilse og 
sige, at kort- og guidematerialet er 
helt i top.

 | På den kommunale lejrplads i Indelukket blev der i 1942 etableret et friluftskøkken eller »fyrsted« med fire kogehuller 
til brug for gæsterne. 

 | Silkeborg Vandrerhjem optaget kort tid efter åbningen i 1939.

 | En skiløber på vej ned ad slalombanen ved et skistævne på Duedalbjerg 
Skihop. På skrænten står nogle af de mange tilskuere, der valfartede til fra nær 
og fjern.
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