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»Skjønnest dog i Skanderborg« 

- sagde selveste H. C. Andersen 

efter sigende, da han havde be-

søgt byen i midten af  1800-tallet.

Desværre noterede han det ikke 

i en af  sine mange dagbøger, så 

dokumentationen er usikker. 

Men mange vil være enige med 

den gamle eventyrdigter - også de 

mange turister, som i sommermå-

nederne lægger vejen forbi byen 

ved søen.

Skanderborg er nok mest kendt 

for sin Smukfest - den årlige rock-

festival, som i år har 40 års jubi-

læum. Men Skanderborg er selv 

en smuk by som den ligger arm i 

arm med Skanderborg Sø. En by 

med meget at byde på både for 

børnefamilien, naturelskeren og 

den historisk interesserede. 

H.C. Andersen var som bekendt 

født i Odense, men Skanderborg 

har selv en forfatter blandt sine 

kendte sønner: Børnebogsforfat-

teren Ole Lund Kirkegaard, der 

blev far til Lille Virgil og Gummi-

Tarzan og mange andre figurer, 

som elskes af  adskillige genera-

tioner af  børn. Ole Lund Kirke-

gaard, der døde i 1979, mindes 

på fin vis i Skanderborgs midtby 

- med gavlmalerier og skulpturer 

af  hans sjove figurer inklusive 

Købmandens Butik. Fliser i for-

tovet kan lede interesserede på 

en Ole Lund Kirkegaard-rundtur. 

Som Silkeborg har »Hjejlen« har 

Skanderborg det gode skib »Dag-

mar«, der sommeren igennem ta-

ger turister med på rundfart søen 

rundt. En smuk, afvekslende sejl-

tur med mange muligheder for at 

hoppe i land undervejs. Et oplagt 

sted at gøre stop er Vestermølle, 

den flot restaurerede vandmølle, 

der rummer restaurant og flere 

udstillinger, nu også en okkerhyt-

te, der viser, hvordan man i gamle 

dage udvandt okker til maling og 

klædefarver fra kilder i området. 

Den historisk interesserede vil 

finde en spændende seværdighed 

i Skanderborg Slotskirke - den 

eneste tilbageværende længe af  

det gamle Skanderborg Slot. På 

Slotsbanken fornemmer man 

fortsat det gamle slotsanlæg, 

hvor Christian den 4. boltrede 

sig som dreng. Her står også en 

fin buste af  Frederik den 6. skabt 

af  vor store billedhugger Bertel 

Thorvaldsen. Den blev afsløret 

under stor festivitas i sommeren 

1845, hvor H. C. Andersen var in-

viteret som æresgæst. Og måske 

var det netop den smukke udsigt 

fra Slotsbanken, der inspirerede 

ham til ordene om den skønne by.

Skanderborg skriver sin histo-

rie tilbage til den tidlige middelal-

der og gemmer på adskillige vel-

bevarede bygninger - ikke mindst 

i den brostensbelagte Borgergade 

bag det gamle rådhus. 

Skanderborg er en moderne by 

med mange specialbutikker og 

det store butikscenter Bloms Bu-

tikker. 

I højsæsonen er der mange ak-

tiviteter både for børn og unge i 

byen.

Skanderborg Sø kanter byen, 

som også har skove i nærmeste 

nabolag - først  og fremmest den 

smukke Dyrehave, hvor byens 

søbad også findes. 

SKANDERBORG
meget mere end en festival

Gummi-Tarzans far, forfatteren Ole Lund Kirkegaard, boede i 
Skanderborg, og byen hylder sin berømte søn på festlig vis med 
gavlmalerier og skulpturer af hans elskede figurer rundt om i 
bybilledet. Her Købmandens Hus. 

Skanderborg, best known for ‘Smukfest’, the annual music festival 
under Dyrehaven’s beech trees, is an attractive town nestling beside 
a large lake, with special interest for children, nature-lovers and 
historians. 

The children’s author Ole Lund Kirkegaard, creator of ‘Gummi-
Tarzan’, was brought up here and his work is featured on gable-end 
murals and in sculptures. Boat trips call at Vestermølle, a restored 
water mill with a restaurant and several exhibitions. The ancient 
Skanderborg Castle has one wing – a chapel – still standing, and in 
particular the cobbled street Borgergade has many fine well-kept 
old buildings.

Skanderborg is also a modern town with many specialist shops 
and a big new shopping centre, Bloms Butikker.


