
Tyskerne	  kommer!	  –	  Silkeborg	  Bad.	  	  
	  
Lige	  udenfor	  Silkeborg	  finder	  man	  en	  historisk	  perle	  af	  format.	  	  
Byens	  grundlægger	  Michael	  Drewsen	  stod	  bag	  opførelsen	  af	  	  
stedet,	  som	  oprindeligt	  fungerede	  som	  kurbad.	  	  
Arnakkekilden	  som	  dagligt	  strømmer	  forbi	  med	  ¾	  mio.	  liter	  vand	  	  
fra	  skrænten	  mod	  Ørnsø,	  blev	  i	  kurbadets	  tid	  brugt	  til	  de	  behandlinger	  	  
gæsterne	  kunne	  få	  –	  blandt	  andre	  kolde,	  varme	  og	  elektriske	  bade.	  	  	  
Kurbadet	  nåede	  at	  virke	  i	  100	  år	  fra	  1883	  til	  1983,	  med	  en	  kort	  pause	  under	  	  
anden	  verdenskrig,	  og	  nåede	  i	  perioden	  at	  modtage	  flere	  prominente	  	  
gæster.	  Under	  anden	  verdenskrig	  forblev	  kurbadet	  åbent	  de	  første	  to	  år	  af	  	  
krigen,	  men	  blev	  derefter	  overtaget	  af	  tyskerne,	  som	  oprettede	  her	  deres	  	  
hovedkvarter	  i	  landet.	  Efter	  tyskerne	  forlod	  stedet,	  stod	  det	  dog	  klart,	  	  
at	  der	  var	  sket	  store	  skader	  på	  bygningerne,	  og	  man	  brugte	  pengene,	  	  
man	   fik	   fra	   den	  danske	   stat	   efter	   krigens	   afslutning,	   til	   at	   bringe	  de	   gamle	  bygninger	   tilbage	   i	   oprindelig	  
stand.	  På	  en	  gåtur	  ved	  og	  omkring	  Silkeborg	  bad	  kan	  man	  tydeligt	  se	  tyskernes	  påvirkning	  af	  stedet	  i	  form	  af	  
flere	  bunkers.	  Bunkermuseet	  har	  åbent	  hver	  søndag	  fra	  13-‐16	  og	  ellers	  efter	  aftale.	  Man	  kan	  også	  nyde	  en	  
slurk	  vand	  fra	  Arnakkekilden,	  som	  har	  sit	  udspring	  ved	  foden	  af	  museet	  ud	  i	  Ørnsø,	  vandet	  har	  på	  grund	  af	  
sit	  høje	  indhold	  af	  jern	  en	  tydelig	  smag	  heraf.	  Naturen	  omkring	  centret	  er	  kuperet,	  og	  flere	  steder	  står	  der	  
skulpturer,	   som	  man	  kan	  nyde	  på	  sin	   tur.	   I	  det	  hele	   taget	  emmer	  naturen	  ved	  Silkeborg	  bad	  af	  kultur	  og	  
historie,	  og	  er	  et	  godt	  supplement	  til	  en	  tur	  til	  Silkeborg.	  	  
	  
	  

	  


