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Vandkuranstalten – fortid

• Kildevand fra naturlig kilde!
• En lang historie!
• Logo og æstetik!
• Brandingmuligheder!
• Helse og velvære!
• Stabil vandforsyning!
• Første øl på kildevand?
KunstCentret Silkeborg Bad – nutid

Det naturgivne
To stærke argumenter for at vælge Silkeborgegnen til det nye kursted – Silkeborg Vandkuranstalt som
åbnede i 1883 - var naturgivne: Her var skov og her var vand.
Skoven var med sin friske luft gode omgivelser for mennesker med lungesygdomme.
Kildevandet skulle man bruge både til badebehandlinger og vandkure, og til driften.
”…der ikke skjønnedes at være noget Sted så skikket hertil som de saakaldte til dels mineralske Arnakke
eller Amalies Kilder, baade hvad Vandmængde, Vandets Temperatur og Naturskjønhed angaar”
(fra artikel i Fædrelandet, 2. april 1880. Artiklen henviser til Jyllands-Posten, der også på dette tidspunkt har
oplyst, at der nu er dannet et konsortium til udførelsen af planen om en vandkuranstalt i Silkeborg)

”Det er den bedste drik for både syge og sunde, for alle aldre, køn og temperamenter. Det styrker
maven, vedligeholder appetitten, forfrisker blodet og befordrer cirkulationen. Det virker ind på
humøret, opmuntrer sindet og dæmper lidenskaberne, så det bliver umuligt at blive hidsig. Der er ingen
sygdom som kan modstå det… Det hjælper mod gigt, podagra, mavekrampe, kortåndethed, pest,
kopper, blodspytning og kolera; det kurerer øjeblikkelig snue, hoste, forkølelse, næseblod, ørepine og
tandpine, det er et ufejlbarligt middel mod apoplexi, hypokondri, melankoli, hypertrofi, epilepsi,
dysenteri og svineri…”
(fra H.P. Holsts vaudeville ”William og Emma eller Vandkuren”, her gengivet fra Henrik Fode: Fra kurvand til
sodavand, i: Vand er bedst. Arv og Eje 1975. Årbog fra Dansk kulturhistorisk Museumsforening, 1976)
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Arnakkekilderne
Arnakkekilden er ikke een kilde, men et kildeområde med flere udspring. Området var allerede i Silkeborgs
nybyggertid midt i 1800-tallet et yndet udflugtsmål for indbyggere. Den stedlige birkedommer, E. Drechsel,
huskede fra barndommen, hvordan der dels var en jernkilde med lidt sten omkring, dels en svovlkilde der
mere henlå som en sump.
Navnet Arnakkekilderne hænger sammen med det oldnordiske ’ari’, der betyder ørn, og ’nakke’ betyder
fremspring. Altså fremspring ved Ørnsø.

Beslutningen
Når initiativtagerne bag Silkeborg Vandkuranstalt valgte stedet her, skyldtes det frem for alt Arnakkekildernes vandrigdom og skoven. En kuranstalt havde brug for et roligt sted og for store mængder vand.
Med udspring på 750.000 liter vand i døgnet, uanset regn eller tørke, kunne de uden problemer fra
Arnakkekilden skaffe kuranstalten det vand, der skulle bruges til badene, som vaskevand og til drikkevand.

Vandets opsamlingsområde
Arnakkekildernes vand opsamles på et areal i Silkeborg Vesterskov. Mens sommerregn bliver brugt af
skovens træer og planter, så siver en del af vinterens regn og smeltevand ned i jorden. Her passerer det 15
mio. år gamle lag af kvartssand, glimmerler og brunkul. Vandet optager mineraler fra jorden, så det vand
der senere kommer ud af jorden ved foden af skrænterne nu er naturligt mineralvand.
Selve mineralindholdet spillede dog kun en ringe rolle for valget af netop dette sted til kuranstalten. Dette
var anderledes end ved mange udenlandske kilder, der ofte var berømte på grund af deres specifikke
indhold af mineraler. Man lod da også tidligt Arnakkekilderne undersøge, så man havde styr på de
videnskabelige forhold.

Markering af kilden 1929
I 1929 blev området ved kilderne gjort smukkere med anlæggelsen af en ørreddam, en lille sø med et
springvand og et murværk med løvehoveder, hvor vandet løber ud af munden:
”Nogle af Kilderne er nu samlede i en større Sø med foranliggende Murværk, der på 6
Steder er gennembrudt, saaledes at Kildevandet gennem Munden af stiliserede
Broncehoveder løber ud i smaa Bassiner og derfra ud i en Samlebrønd for at fortsætte til
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Kedlen. S.B. vil paa dette Sted – som saa ofte før – bringe sin varmeste Tak til ”Selskabet
Silkeborg Bads Venner” for dettes storslåede Interesse for Badet.”
(Kuranstaltens årsberetning, 1929)

Annonce fra 1890.

Etiket fra firmaet P.O. Lange.

Vandaftapning i Silkeborg
Agnete Olsen fortæller, at en lokal mineralvandsfabrik, Silkeborg Brøndanstalt, en tid i 1880’erne tappede
vand fra Arnakkekilden. Den producerede produkterne ’Silkeborg Jærnvand’ og ’Silkeborg Jærnvand med
kulsyre’, og det blev også anvendt ved kure på Silkeborg Vandkuranstalt, men i begrænset omfang.

Vandkure
Tre år efter kurbadets start havde man 154 gæster på kur, heraf 111 i vandkur, 52 af dem gennemgik
mineralvandskur og de 29 af dem havde været på Silkeborg Jærnvand. Der var andre, betydeligt mere
populære vande, som man indkøbte til kurstedet via Rosenborg Brøndkuranstalt i København, f.eks.
Marienbad, Karlsbad, Vichy, Emservand, Ronneby, Kronenquelle, Lithion, Wiesbadervand og Wildungen.

Neptun og Carlsberg
Langt nærmere nutiden har også andre end Silkeborg Bads gæster kunnet nyde godt af det mineralholdige
vand fra Arnakkekilderne. Bryggeriet Neptun påbegynder i 1968 aftapning af kildevand og sælger det på
flasker under navnet ”kurvand”.
I 1969 fortæller en tilfreds brygger, Nis Nissen, til dagbladet Demokraten Aarhus, at der nu i alt tappes i alt,
hvad der svarer til 40.000 flasker. Og at der ud over filtrering og fjernelse af noget af jernindholdet gøres så
lidt ved vandet som muligt. I 1976 tapper Neptun, i tillæg til egen produktion, også for Carlsberg, som helt
og med eneret overtager aftapningen i 1992 indtil de i 2019 opsagde denne.
Den første Neptun-kontrakt indebar, at etiketten skulle oplyse at vandet kom fra Kuranstalten Silkeborg
Bad. Senere, da kurbadet er ophørt, ændres dette i 1984 til, at vandet blot skal hedde ’kildevand’ eller
’kurvand’. De kemiske forbindelser, bl.a. magnesiumindholdet, havde ikke ændret sig siden de første
analyser forelå for dengang mange år siden.
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MERE OM HISTORISK KONTEKST

Skovvilla i kurtiden. I dag er her en dansk/engelsk formidlet permanent udstilling om Silkeborg vandkuranstalts historie
for KunstCentrets publikum.

Europæiske forbilleder
En kuranstalt i Danmark (Silkeborg Vandkuranstalt) var dengang noget af en nyhed. Men den anlagdes i høj
grad med inspiration fra en større europæisk sammenhæng. Her var kursteder i rigt antal vokset frem op
gennem 1800-tallet i lande som Tjekkiet, Polen, Tyskland og Frankrig. Kurstederne var ofte anlagt ved
naturlige varme kilder eller ved brønde og kilder med naturligt mineralvand.
Mange nordiske kurgæster brugte at rejse til steder som Karlsbad, Wiesbaden, Baden-Baden og Pyrmont. I
1876 beskrev man en bestemt kurby som Europas sommerhovedstad: ”Baden-Baden er Tysklands og måske
hele verdens mest strålende kursted. Det skønne område, det milde klima, som tillader en badekursæson
langt ind i efteråret, prægtige hoteller, villaer og private pensionater hidlokker hvert år 50.000 gæster af
alle nationaliteter, primært fra de højere og højeste samfundslag.”
I Sverige var kurkulturen også tidligt forankret på højeste niveau. Ramlösa var det fineste sted man kunne
rejse til i Sverige i 1800-tallets første halvdel. Det blev ”..aristokratiets, de kongeliges, luksus- og
hasardspillets forlystelsessted nummer ét. Carl August besøgte stedet under sin korte tid som svensk
tronfølger, og efter ham kom Carl XIV Johan og Oscar med ægtefæller. Dronning Desideria var i mange
sæsoner det naturlige midtpunkt i selskabslivet.” (Mats Bergmark, Bad och Bot, 2. oplag, Forlaget Natur och
Kultur, Stockholm 1964).
Da man anlagde Silkeborg Vandkuranstalt, var et af de fremførte argumenter for sagen, at det for de
rekreationstrængende ville være godt at spare lange anstrengende rejser til udlandet, og i stedet tage på
ophold i eget land. Her ville man, ved at forblive i vante omgivelser, slippe for at skulle foretage en klimatisk
tilvænning. Dertil så man som beskrevet gerne, at kurstedet også blev tilgængeligt for mindre velstillede.
Konkret inspiration til indretning af Silkeborg Vandkuranstalt, fik man bl.a. fra det svenske kursted
Mösseberg, nordøst for Gøteborg. Her var park, tennis- og kroketbaner, serveringssteder og musikere,
gæster fra den store verden, badefaciliteter, opholdssaloner, friluftsteater og mulighed for dans i
nærheden… Folkene som stod bag Silkeborg Vandkuranstalt foretog studierejser til Mösseberg og var i
direkte kontakt med de involverede læger på det svenske kursted.

Vandet skifter rolle gennem tiden
Nok havde man ændret holdning til vandet, og vand var ikke længere forbundet med overtro, men skulle
nu virke ved dets indhold af mineraler og salte. Den danske læge Ole Bang (1788-1877), der fra 1825 var
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overmedikus ved Frederiks Hospital i København, fik, trods en lidt gammeldags hippokratisk indstilling, stor
indflydelse på den ændrede holdning til diæter og til vand. Hans skrev bl.a. dette vers:
Naar Skik du vil paa Maven faa,
Drik Vand!
Og stikker det dig i Nyre og Taa,
Drik Vand!
Drik Vand, naar Døden dit Bryst omspænder!
Naar Blodet gløder, naar Pulsen render,
Saa drik!
Drik atter, til Tørsten slukkes Kun Vand!
I 1863 udgav han forelæsningen Koldt Vand, der senere skulle optrykkes flere gange. Her priser han både
indvendig og udvendig brug af vandet imod en lang række sygdomstilstande, og som middel til generel
styrkelse af kredsløbet. Han slutter sin forelæsning med at efterlyse en vandkuranstalt i fædrelandet.
Men holdningen til isoleret at anse vandet for en universal behandling ændrede sig igen. Da Silkeborg Bad
igen er åbnet efter anden verdenskrig, interviewes daværende overlæge Arne Portman. Til spørgsmålet om
hvorfor kurstedet nu ikke længere lægger så stor vægt på selve vandkuren, svarer han:
”Man kan sige det saadan, at ingen længere tror, at Vand ordner alting, men ogsaa at Vandet
har en ganske anden Rolle i Menneskers Tilværelse nu end før. For mindre end 100 Aar siden
drak de ikke Vand, der havde andet at drikke, og mange havde den Opfattelse, at Badning var
noget utidigt, ja faktisk usømmeligt. På ældre Kuranstalter var i mange Henseender Vandet og
deres Vands Egenskaber afgørende. I Aarhundreder bestod den Tro - eller Overtro – at
’lægende Kraft udsprang af undergørende Kildevæld’ og at ’Vand fra rustrøde Kildespring’ som
vi har dem her, ’fik Roser til at blomstre på den falmede Kind’. Vi bor stadig ved jernholdige
Kilder, men vi tror ikke, at der i Vand alene er tilstrækkelig Lægedom.” (Berlingske Tidende 29.6.1952)

Nutidens vandforbrug
Til gengæld er flaskevand i nutiden blevet et produkt som benyttes af de fleste, også når vi ikke er syge.
Mange steder i verden findes der ikke længere rent naturligt drikkevand og det giver naturligvis grobund
for produktion af rent flaskevand. Samtidig viser det store forbrug af flaskevand – også i lande, hvor der
faktisk findes rent drikkevand – at der ligger mere i det. Ethvert supermarked har i dag en hylde med
adskillige kildevandsprodukter, dyrere end mælk. Jo, vand er stadig højt værdsat, konkret og symbolsk.

Drikkepost i kurtiden.

Vand på flaske i vor tid.
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Fra overtro til naturvidenskab
Længe før udnyttelsen af mineralvandet i naturlige kilder, var kilder ofte forbundet med noget
overnaturligt. Troen på kildernes kraft var siden bronzealderen religiøst begrundet. Man ofrede til kilderne
for at sikre sig at de fortsat ville flyde og befordre frugtbarhed. Middelalderens kildedyrkelse i Danmark er
velbeskrevet af f.eks. August F. Schmidt i bogen: Danmarks helligkilder (1926). Rundt om i Europa var
naturlige kilder i middelalderen ofte berømte som helligkilder, hvortil folk valfartede med håb om mirakler
og befrielse for sygdom.
Et eksempel i Danmark på en ændret forståelse af vandets kraft er Helene kilde ved Tibirke i Nordsjælland,
hvor folk i århundreder havde søgt helbredelse ud fra en religiøst begrundet forestilling. Betegnelsen
helligkilde benyttes herhjemme frem til det 17. århundrede, hvor man i højere og højere grad begynder at
opfatte de gamle helligkilder som sundhedskilder. Man får øje for mulighederne i deres mineralindhold.
Danske Chr. IV lader syv læger, heriblandt sin egen livlæge Ole Worm, undersøge Helene kilde for dens
sygdomshelbredende egenskaber, frem for at tage stilling til kildens eventuelle guddommelighed.
I svenske Karlstad blev der fundet mineralvand i forbindelse med, at man i 1875 borede efter drikkevand.
Vandet lugtede stærkt af svovl og smagte stærkt af jern. En analyse ved professor Almén afslørede, at
karlstadvandet havde et højere indhold af basisk jernkarbonat end noget andet svensk vand. Følgen blev, at
man tappede på flasker og solgte ”Karlstads jernvand”, allerede efter ét år var salget tæt på de 80.000
flasker. Dette jernvand blev solgt frem til 1930’erne, en del af denne tid gennem apotekerne.
I Sverige var det for eksempel også det rigelige naturlige vand på stedet, der dannede basis for at vælge
Falköping som sted for Mösseberg Kurort. Som det var tilfældet med Silkeborg, lå området geografisk
fordelagtigt placeret for rejser til og fra, idet en jernbanelinje gik tæt forbi.
Og så var her på samme måde som i Silkeborg en ”storartet naturskønhed, rig vegetation og egnethed i
forhold til anlæggelse af parker og promenadeområder.”
”Værdien af karlsbadervandet er at saltene indgår i afbalancerede proportioner. Patienter fra
alle verdenshjørner strømmede til Karlsbad for behandling mod forstoppelse, dårlig appetit,
mavesår, mave- og tarmkatar, galdesten og nyresten, leversygdomme, stofskiftesygdomme
(for eks. sukkersyge) mm. Adskillige af disse sygdomme kan sammenfattes under betegnelsen
”vellevnedssygdomme” – og så viseligt var det indrettet, at vellevnedssygdommene var mest
udbredte netop iblandt dem som havde råd at besøge kurstederne!”
(oversat fra Mats Bergmark: Bad och Bot. 2. oplag, Forlaget Natur og Kultur, Stockholm 1964)

Vand fra andre brøndanstalter
Rosenborg Sundhedsbrønde var åbnet i 1831 i København. Den lå i Gothersgade (Kbh.) og strakte sig ind
mod Kongens Have. Her trak man på de righoldige udbud af kursteder og kurvand som fandtes på
kontinentet - derfor de mange udenlandsk klingende vandnavne.
Rosenborg fremstillede de forskellige vande lokalt efter opskrifter hvad angik mineral- og kulsyreindhold, så
de lå så tæt på de naturlige kildevande som muligt. Der blev produceret vand hele året. Det var dog kun om
sommeren, at der var åbent for de vandkursøgende, der kunne købe et abonnement.
Man opfordrede folk til at lade en kur vare 4-6 uger, og den kunne bestå af op til 10 glas (!) om dagen af et
givent vandprodukt. Dertil opfordrede man til at overholdelse af specielle leveregler og til ikke at gå i kur
uden at have konsulteret sin læge.
Vandet indtog folk i brøndsalen i særlige bægre, og man blev tilskyndet til at bevæge sig meget i det fri
under vandkuren. Den lange brøndsal var placeret over for Kongens Have.
Rosenborg Sundhedsbrønde beskæftigede i 1830’erne 40 medarbejdere. I 1831 udgav industrihistoriker
Ole Jørgen Rawert et vareleksikon, hvor vandene var opdelt i forskellige hovedkategorier: 1) kulsyrevande,
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2) alkaliske vande, 3) bittervande, 4) kogsaltvande, 5) jernvande, 6) kalkvande, og 7) svovlvande –
herudover kunne de hver især opdeles i to: kolde vande (krener) og varme vande (termer).
Da Silkeborg Vandkuranstalt åbnede i 1883 indkøbte man, især i den første tid under overlæge F.E. Klee,
løbende forskellige mineralvande netop fra Rosenborg Sundhedsbrønde til stedet. Årsberetningerne fra
dengang giver vidnesbyrd om hvilke der var populære. Tilsvarende Rosenborg Sundhedsbrønde fandtes i
perioden 1873-1905 også Frederiksberg Brøndanstalt. Og i Silkeborg producerede en mineralvandsfabrikant
som nævnt andetsteds både Jærnvand og Silkeborg Jærnvand med kulsyre i 1880’erne.
Med sifonflasker, der var forsynet med en lille pumpeanordning, der på een gang kunne trække luft ned i
flaskens indhold og dosere udskænkningen, kunne man tilvirke en mousserende drik af kildevandet.
”Silkeborgs kulsyreholdige Jernvand fra Arnakkekilde, der med Held er brugt paa Silkeborg
Kuranstalt siden dens Grundlæggelse - særlig af svage Personer, der ikke taaler de stærke
Jernvande og Jernmidler, er paa Grund af sin Kulsyreholdighed og Renhed et udmærket diætisk
Middel, som nydt paa fastende Hjerte (1 á 2 Glas) letter Fordøjelsen og følgelig fremmer
Velbefindendet. Prisen 8 Øre pr. Flaske. Bestillinger sendes til Lange, Silkeborg Brøndanstalt”
(annoncetekst i Silkeborg Avis den 10. maj 1890).

Bevaringsværdigt miljø
Der skete naturligvis moderniseringer med kurstedet i årtierne efter åbningen i 1883. Der blev hen ad vejen
indlagt strøm, vand og centralvarme, og en stor udvidelse skete med værelsesfløjene som blev tilføjet
Kurbygningen i 1917. Dog står kurbadets oprindelige bygninger i det ydre i dag, stort set som tænkt da de i
sin tid blev opført. Kurstedet lukker i 1983 efter 100 år drift som kuranstalt, da tiden var løbet fra dette
koncept.
Bygningerne er de ældste bevarede kurbygninger i Danmark og udgør med facader og indbyrdes
beliggenhed i parkområdet et helt unikt kulturmiljø.
Siden 1992 har den selvejende institution KunstCentret Silkeborg Bad i nært samarbejde med ejeren,
Silkeborg kommune, stået for den nutidige aktivitet og driften af området.

Anlægget omkring Arnakkekildens udløb ved Ørnsø.

Nutidens kunstaktivitet på stedet
Silkeborg Kommune købte, efter en uvis periode siden kurbadets lukning i 1983, de i alt fem bygninger af
Realkredit Danmark. I samråd med en række lokale initiativtagere og rådgivere stiftede man samtidig den
selvejende institution: KunstCentret Silkeborg Bad, hvis formål det er at drive offentlig kunstformidling.
KunstCentret åbnede efter renovering og udbygning mod Ørnsø for publikum i 1998.
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Det man i dag ser i parkområdet, er i hovedsagen det nyeste parkanlæg, designet i 1993-94 af
landskabsarkitekt Vibeke Holscher. Hun skabte pladsmæssig base for udviklingen af den skulpturpark som i
dag er en realitet. Samtidig fastholdt hun flere historiske elementer, f.eks. løvgangen af bøgehække (læ),
pergolaområdet og understregningen af flere ældre fritstående træer. Boringen for aftapning af kildevand
ligger midt i denne skulpturpark, som passes uden sprøjtning.
KunstCentret Silkeborg Bad er et udflugtsmål, hvor kunstudstillinger af høj kvalitet, naturoplevelser og
stedets særlige historie udgør en helhedsoplevelse. Året rundt vises skiftende udstillinger med fortrinsvis
nyere tids kunst med såvel danske som udenlandske kunstnere. KunstCentret lægger vægt på at
præsentere et bredt spektrum af forskellige udtryk og medier, som for eksempel maleri, tegning, grafik,
skulptur, installation og meget andet.
Det er et overordnet mål at skabe et dynamisk miljø for samtidskunsten, og dermed sikre offentligheden
adgang til vedkommende og tankevækkende kunstoplevelser.
På KunstCentret er der samtidig god plads til gæsterne, naturen og stedets særlige ånd. Som det var det for
fortidens rekreerende kurbad, er det også i dag målet for KunstCentret at være en kilde til fordybelse og
fornyelse for gæster i alle aldersgrupper og med forskellige forudsætninger.

Brøndkur, indtagelse af naturligt eller kunstigt fremstillet
mineralvand i afmålte doser evt. sammen med bevægelse.
Silkeborg Jærnvand, et produkt fremstillet af Silkeborg
Brøndanstalt af vand fra Arnakkekilderne.
Mineralvand, naturligt kildevand indeholdende mineraler eller
kunstigt fremstillede vanddrikke, anvendt i 1800-tallet på
kursteder og ved brønde mod stort set alle lidelser.
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