Ferskvandscentrets historie

Efterskrift
Ferskvandscentret blev stiftet som selvejende institution i 1987 og har til huse i det store og smukke bygningskompleks Vejlsøhus, der blev opført i 1903 som tuberkulosesanatorium.
Ferskvandscentret har udviklet sig til at være det nationale center vedrørende miljøforhold med fokus på vandområdet.
Denne fremtrædende position er opnået gennem samling af forskningsinitiativer, udvikling af erhvervsaktiviteter samt
vidensformidling inden for vandmiljøområdet.
Gudenåen, Silkeborgsøerne og de store skove i Søhøjlandet sætter scenen for Ferskvandscentret, Vejlsøhus Hotel &
Konferencecenter samt AQUA Akvarium & Dyrepark. Her i disse unikke omgivelser driver Ferskvandscentret også en
stor ErhvervsPark med mere end 45 virksomheder samt Danmarks største udbyder af kurser inden for vandmiljø. I
2012 blev Ferskvandscentret valgt af Region Midtjylland til at stå i spidsen for erhvervsfremmeprojektet: ”VAND – fra
global udfordring til regional vækst”. Aktiviteterne er samlet i Challenge:Water. Følg Ferskvandscentret på www.fvc.dk.
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En Fjerdingvej fra Silkeborg, paa et Terræn, der skraaner 20
Fod ned mod Vejl Sø og er omgivet af store Gran skove, har
”Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse” opført sit
første store Brystsygesanatorium. Beliggenheden er fortrinlig,
og der haves fra Vinduerne og fra Parkanlæget en henrivende
Udsigt over de smukke Himmelbjergsøer. Selve Grunden er
tør og sandet, ogsaa Søens Bund bestaar af fint, hvidt Sand,
og fra en artesisk Brønd forsynes Anstalten med klart og godt
Drikkevand.
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Paa et Sanatorium, hvor alle Patienter væsentligt lider af
samme Sygdom, og hvor Isolationen spiller en mindre Rolle, vil Bygninger efter Bloksystemet vise sig
fuldt ud formaalstjenlige. Den største Afstand, hvor Smitstoffet
direkte kan spredes ved den brystsyges Hoste - den saakaldte
Draabeinfektion - kan paa grundlag af talrige Forsøg sættes
til Ca. 11/2 Meter, og de Pladsforhold, som er nødvendige til
Undgaaelse af direkte Smitte, kan lige saa godt skaffes til Veje
i en samlet Bygning som i de adskilte Pavilloner. Hvad der ved
et Sanatorium taler direkte for Bloksystemet er, at LægeadSanatoriet ved Silkeborg er udelukkende bestemt for Mænd. ministrationen skal udøves af en enkelt Overlæge, som skal
Der findes ialt 122 Senge, og hele Anlæget vil, naar det staar følge hver Patient til de mindste Detailler, og denne Kontrol
fuldt færdigt, koste Ca. 3000 Kr. pr. Seng.
gøres højst vanskelig, hvor Pavillon systemet anvendes. Man
Til Sammenligning skal her kun anføres, at Boserup Sanato- vil i den efterfølgende Beskrivelse af de enkelte Bygningers
rium har kostet Ca. 6000 Kr. pr Seng, Vejlefjords Sanatorium indre Fordeling lægge Mærke til, at der overalt er taget HenCa. 7000 Kr., og at enkelte tyske Sanatorier, f.Eks. Beelitz ved syn til, at Lægen med Lethed kan udøve den nødvendige og
Berlin, naar op til en Pris af Ca. 16000 Kr. pr. Seng. Man vil da stadige kontrol med Patienterne.
kunne forstaa, at Prisspørgsmaalet har spillet en umaadelig
Rolle ved Projektets Udarbejdelse, og dette Spørgsmaal har Hele Bygningskomplekset omfatter selve Sanatoriebygninher saa meget større Betydning, som Sanatoriet opføres for gen med dertil knyttede Liggehaller, en Økonomibygning
og skal drives hovedsagentlig for private Midler.
med tilhørende Damp-skorsten, en Overlægebolig og flere
Smaabygninger, der benyttes til Stald for Forsøgsdyr, til VærkMed Hensyn til selve Bygningsforholdene er der nogen stedslokaler etc.
Uenighed om, hvorvidt et saadant Sanatorium bør opføres
efter det for Hospitalsbygninger saa højt priste Pavillon sy- I Økonomibygningen findes tilvenstre Kedelanlæget - Høj tryksstem, eller om Bloksystemet kan antages fuldt tilfredsstillen- kedler med røgfri Forbrænding - samt Kulrum, i Midten Maskinde. Pavillonsystemet, der ved almindeligt Hospitalsbrug, hvor rum med Akkumulatorrum og Værksted, tilhøjre Dampvaskeriet
det gælder om at holde de forskellige Grupper af Sygdomme med Tørrestue, Rullestue samt Rum for Sæbe og Soda. I Gavlen
strengt isolerede fra hverandre, har sine uendeligt store For- til højre ligger Desinfektionsovnen, Sektionsstue og Ligrum.
dele, som næppe kan opnaas ved nogen anden BygningsDesinfektionsovnen er indmuret i Skillevæggene, saaledes at
form. Pavillonsystemet har den i praktisk Henseende mindre det Tøj, der skal desinficeres, indleveres i et Rum i Gavlen og
behagelige Egenskab, at det er dyrt.
efter endt Desinfektion udleveres i Vaskeriet.

Overalt i Økonomibygningen er der store Ovenlys, ligesom
der i Taget er anbragt Ventilationshætter fra alle Rum. Bygningerne forsynes med varmt Vand, der sættes i kunstig Cirkulation ved elektriske Motorer. Drivkraften er paa 45 Hestes Kraft.
Af koldt Vand er der beregnet 800 Liter pr. Seng i Døgnet. Alt
Spildevand saa vel som Afløbet fra Pissoirer og Vandklosetter
føres gennem en Kloakledning til et stort Septictankanlæg
med Kokesfiltre.

Det liggende 8-Tal i Planen er bestemt til Dosering af Motionen, idet Patienterne faa Ordre til at spadsere 8-Tallet
igennem et større eller mindre Antal Gange. Der findes i Anlæget Masser af Bænke, og der er indrettet Sladrepladser ved
Flagstangen og ved den store Baadebro. Overlægen har sin
private store Have, der gaar helt ned til Vejl Sø, hvor der er
glimrende Fiskeri. Haveanlæget omfatter ogsa en Croquetplads og en Skydebane.

I Forbindelse med Økonomibygningen vil der blive bygget et
stort Værkstedslokale med Drivkraft fra denne. Her kan Patienterne, naar Vejret er for daarligt til at spasere i, beskæftige
sig med forskellige Arbejder og gradvis vænnes til efter Udskrivningen at genoptage deres tidligere Haandværk.

Bag den Østre Liggehal ved Køkkengaarden er anlagt store
Køkkenhaver, og bag disse findes Gaarde til Svinehold, forsynede med Betonunderlag og Afløb. Her vil tillige en større
Hønsegaard faa Plads.

Spisestue

Alléen til Vejlsøhus

Bag Økonomibygningen opføres en stor Stald for Forsøgsdyr.
Overlægeboligen ligger borte fra Sanatoriet og med privat
Indgang fra Hovedvejen. Gennem Liggehallen har Lægen
en bekvem Adgang til Sanatoriet. Bygningen rummer en
stor Lejlighed med tilhørende Udenomsrum, og Lejligheden
kan - hvis det ad Aare skulde blive nødvendigt - let udvides
med 3 Værelser i Tagetagen. Bygningen er forsynet med en
selvstændig Varmtvandsopvarmning. Overalt er der elektrisk
Lys, og der findes Badeværelse og W.C. baade for Familien
og Tyendet. I Gaarden er der Rum for Cykler og for Automobil,
Haveredskaber etc. Endelig er der i Kælderen indrettet et privat Laboratorium.
Fra Lægens Lejlighed haves en bekvem Oversigt over Haveanlæget, hvor store Alléer udgaar fra Sanatoriebygningens Midte og fra Overlægens Arbejdsværelse.

Sanatoriet, som vil være færdigt til at tages i Brug til Efteraaret, koster godt og vel 300.000 Kr., hvoraf Bygningsarbejderne 200.000 Kr. og Ingeniørarbejdeme 100.000 Kr.
Det er opført for ”Nationalforeningen til Tuberkulosens
Bekæmpelse” af Architekterne V. & B. INGEMANN. Ingeniørarbejdet er ledet af Ingeniør JESS JENSEN. Arbejdet er overtaget i Hovedentreprise af Tømrermester RJEGELS JENSEN, Silkeborg. Af de forskellige Arbejder har Murermester JOH. JENSEN,
Aarhus, udført Murarbejdet, MØLLER & JOCHUMSEN, Horsens,
Kedelanlæget, LUDVIG LUND, Kjøbenhavn, det elektriske Anlæg, Brødrene THØFNER Spildevandsledninger, BALSCMIDT,
Silkeborg, Gasindlæget, ”VØLUND” Vaskerianlæget og Silkeborg Kommune Kloakanlæget og Septictanken.
TIJEILLAND-POULSEN
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Der findes her Toiletter og Thekøkken som i de andre Etager.
Man kan komme endnu højere op, idet en bekvem Trappe fra
Hovedtrappen fører op til Udsigtsværelset i Lanternen. Omkring denne Lanternes Fodstykke er indrettet et omløbende
Ventilationskammer, og hertil føres alle Udsugningsrør fra
Bygningens Rum og fra Badeanstalten.

Gulvet er af Beton med Strækmetal og afgrænses af en
Granitforkant med Granitstolper. I Tagets Forkant foroven er
anbragt Sejldugsrullegardiner, og i Bagvæggen findes for
hvert Fag Vippevinduer. Fortil er efter Overlæge SOFUS BANGS
Anvisning i 1 Alen og 6 Tommers Højde anbragt et fast Brystværn, hvorpaa der til Vinterbrug sættes Rammer med Glas;
disse skærmer mod Blæsten uden at borttage Udsigten for
Endelig findes på det Loft i Midtebygningen Rum til Opbeva- de hvilende Patienter. Til hver Liggehal hører et Magasin for
ring af Patienternes Kofferter og øvrige overflødige Bagage. Liggetøjet med Tørrerum og Toiletter. Ogsaa her er elektrisk
Der findes tillige de store Beholdere, som skal indeholde Belysning.
Vandforsyningen til hele Sanatoriebygningen undtagen til
Køkkenet og hvad dertil hører. Disse forsynes nemlig fra en Liggehallerne er, som Situationsplanen viser, anbragt paa
Vandbeholder i Økonomibygningen. Det er af økonomiske hver Side af Sanatoriebygningen, ikke foran denne, saaledes
Grunde, at der ikke er opført et fælles stort Vandtaarn.
som det ofte træffes andet Steds til stor Gene for Kælderens
Luft og Lystilførsel. Liggehallernes Beliggenhed afgiver god
Santoriebygningen er ligesom de andre Bygninger beskyttet Læ for det store Sydterræn. I Skoven opslaas lette Liggehaller
mod Lynnedslag ved et Næt af Lynafledere.
til Sommerbrug.
Af Liggehallerne staar den vestre i Forbindelse med Sanatoriebygningen, i hvis Kælder Rummet for Liggetøj findes. Ved
Forbindelsesbygningen er der lavet et stort Rum for Støvlepudsning. Selve Liggehallerne er indrettede noget anderledes
end sædvanligt, idet de er forsynede med et Halvtag, der
skraaner ned mod Bagvæggen.
Taget er Bitumentag, dækket med to Lag Græstørv som Isolation mod Solens Straaler om Sommeren.

Det gamle køkken i kælderen

I Forstuen til Bygningen er der Vandkloset for Mænd og Kvinder. I Kælderen under Maskinstuen udmunder Tunnelen fra
Sanatoriebygningen; den er saa stor, at en Mand kan gaa
oprejst igennem den. Gulvet i Bygningen er Beton gulv med
Strækmetal. Over Maskinstuen er anbragt de store Vandbeholdere, som forsyner Vaskeriet, Lægeboligen og Køkkenet i
Sanatoriebygningen.

Selve Hovedbygningen omfatter Kælder, Stue, 1ste og 2den
Etage samt Tagetage. I Kælderetagen findes Køkkenerne, Viktualierum, Opvask o.s.v., og i Niveau hermed en Køkkengaard
med et Halvtag i Bølgeblik. I fire store Dampkogekar koges
Maden, medens al Stegning foregaar ved et mægtigt Gaskomfur i Midten af Varmt-køkkenerne. I Smørrebrødskøkkenet
er der af Renlighedshensyn anvendt Marmorplader paa Bordene, og her som i de andre Køkkener er der Flisegulv. For
at undgaa Gener fra Madosen er der fra alle Køkkenrum og
Anretteværelser etableret en meget kraftig Udsugning. En
dobbelt Elevator tjener til at befordre Maden fra Køkkenet op
til Anretteværelset i Stuen. Til at holde Maden varm findes et
stort Varmeskab af nyeste Konstruktion, medens der til Opbevaring af Mælk, Kød og andre letfordærvelige Varer er indrettet særlige Kølekældere.

hvorved Indholdet let kan spildes paa Trapper og Gange - er
der her indført den Forbedring, at der fra hver Vandkumme i
Skyllerummet er ført Rør direkte ned til Kedlens Bund. Kedlen,
som rummer Ca. 500 Potter, er ved et automatisk virkende
Apparat indrettet saaledes, at det ved Bunden indførte Spyt i
Løbet af 24 Timer passerer Kedlen.

Kælderetagen rummer tillige Badeanstalt med Kar- og Brusebade af bedste Konstruktion og med et særligt Værelse for
Lægen, der dirigerer Douchen. Endvidere findes der W.C. for
Køkkenpersonalet, Mørkekammer til fotografisk Brug, Lægernes Laboratorium, Garderobe for Liggetøj med særlig Tørre
stue, W.C. og Haandvask ved Garderoben, samt Thekøkken
med Elevator til alle Etager. I et særligt, hvælvet Rum under
Jorden er Spytkogekedlen anbragt. Medens man i andre Sanatorier, baade der og i Udlandet, i Spande transporterer det
smittefarlige Spyt fra Skyllerummene, hvor Patienterne selv
renser deres Spyttekrus, til Desinfektionskedlen - en Transport,

Træder man gennem Nordsidens Hoveddør ind i Sanatoriets
Stueetage, kommer man først ind i en Forstue og derfra ind
i den store Hal, som er bestemt til Ophold for Patienterne før
Maaltiderne. Hallen er i aaben Forbindelse med den store
Trappe, og Patienterne er derved under stadig Kontrol af
Opsynet.

Opholdsstue

Under sin Passage her holdes det ophedet ved Damp, saa at
enhver Smittekim er dræbt, naar det fra Kedlens Overflade føres
ind i Afløbsrørene, der staar i Forbindelse med en Septictank.
Kælderen rummer i øvrigt et Par Smaalejligheder for underordnede Funktionærer, en Folkespisestue, Karlekamre o.s.v.
Fra Kælderen fører en underjordisk Tunnel til Økonomibygningen. Gennem denne Tunnel gaar tillige alle Damprør og
Ledninger.

Fra Forstuen er der Adgang til Toiletter og Garderobe, og Højden af disse Rum er delt saaledes, at der fra Hovedtrappens
første Repos er Adgang til endnu to Garderober. Saavel i Toiletter som Garderober er Gulvet udført i Terrazzo.
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I Hallen er der Bjælkeloft med stærke Farver, paa Væggene
højt Panel. Varmeelementerne er anbragte om Hallens fire
Stolper. Møblementet er udført i Almuestil.
Fra Hallen fører store Glasdøre ud til Sydterrænet. Den staar
ligeledes i Forbindelse med den store Spisesal, der benyttes
af Rekonvalescenter eller af Overlægen, naar han har Besøg
af fremmede Læger.
Ved Siden af spisesalen findes et stort Anretterværelse. Fra
alle tre Lokaler fører store Ventilationsrør, hvorigennem der
foregaar en kraftig Udsugning. Hallen og Spisesalen belyses
ved store Ringkroner og ved Lampetter på Væggene og Stolperne, Belysningen er elektrisk.
Ved den anden Side af Hallen er der en mindre Sygeafdeling, hvortil Adgangen for Kontrollens Skyld sker gennem Kontoret. Hvert Sygeværelse er forsynet med en Balkon, hvortil
man kommer ud gennem en Glasdør, over hvilken er anbragt
et Vindue. Sygegangen er bestemt til Opholdssted for Patienter, som kun maa være oppe et Par Timer om Dagen. Fra
samme Gang, som vender mod Nord, skaffes om Sommeren
Kølighed til Sygeværelserne. Desuden er alle disse forsynede
med Markise.
I Fløjen mod Vest er Værelse for Sygeplejerske, Thekøkken,
Skyllerum med W.C. for Patienter og for Læger og Sygeplejerske. Endvidere findes her Overlægens og Reservelægens

Vaskegang
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Værelser, forsynede med Vaske til koldt og varmt Vand, store
Skabe med Glasskydedøre til Instrumenter og Medicin. Der er
Skodder for Vinduerne, som Lægen kan lukke, naar han skal
foretage Halsundersøgelser ved elektrisk Lys. I Thekøkkenerne
er der Vaske med varmt og koldt Vand og Gaskogeapparater.
I Etagerne optages hele Sydfacaden af Sygeværelser, ikke som
paa Boserup og Vejle Sanatorium adskilt af den store Hovedtrappe. I hver Etage er der Toiletter og Værelser for Varmtvandshaner for Tandbørstning. Paa Gangene er der langs
Ydermuren anbragt lange Marmorborde med Fajancefade
og Hane over hvert Fad, og for hver Ende af Vaskebordene
Kummer med Spejlfrise, hvorunder findes Hylder for Rekvisiter.
Paa Gangenes Skillerumsvægge er faste Skabe med Hylder,
og det er indrettet saaledes, at hver Patient faar sit Vandfad
og sit Skab. Opsynet kan fra Hovedtrappen overse begge
Gange, saaledes at der ikke kan finde nogen Uorden Sted ved
Morgentoilettet. Da Skabe og Vaskefade er anbragte udenfor
Soveværelserne, kan disse aflaases om Dagen, og Patienterne derved afholdes fra at opholde sig paa Soveværelserne,
noget de er meget tilbøjelige til, hvis man ikke passer paa.
Men man undgaar samtidig Møbler - Skabe, Servanter, Kommoder o.lign. - i Soveværelserne.

Dette er meget heldigt, da man i et Sanatorie saa vidt muligt
skal undgaa alt, hvad der kan samle Støv. Adskillige udenlandske Sanatorier vise i saa Henseende en stor Inkonsekvens, idet der vel i Sygerummenes Snedkerarbejde er
taget Hensyn til Støvfrihed ved afrundede Hjørner, Mangel
paa Profiler o.s.v., medens Møblementet som oftest bestaar
af banale Fabriksmøbler med Masser af Udskæringer, Profiler
og lignende Støvsamlere.
I Soveværelserne saa vel som overalt på Bygningens Bræddegulve lægges Linoleum. Soveværelserne forsynes med
store Jernstativer til Patienternes Tøj, desuden anbringes ved
hver Stang en firkantet glat Taburet, som forsynes med Hylder
og mindre Skuffer. Denne afgiver Plads til Henlægning af Undertøjet - Strømperne hænges til Udluftning på en Jærnbøjle
ved Sengens Fodende - og Hylden er beregnet til Lommernes
Indhold, til Spyttekruset m.m., den lille Skuffe til Ur, Portemonnai o.lign. Ved Sengene lægges ingen Tæpper eller Maatter,
men hver Patient har et Par Tøfler staaende ved sin Seng.

I den vestlige Fløj findes der i hver Etage et Skyllerum, hvori
er ambulant Badekar og et Thekøkken. Trapperne er anbragte
saaledes, at der i Tilfælde af Ildebrand er let Adgang til dem
alle fra alle Rum. Desuden er der paa hensigtsmæssige Steder anbragt Brandhaner og Slanger.
Foruden Værelserne i Sydfacaden er der i Fløjene Værelser,
der på 1 ste Sal skal bruges til Isolation af Patienter, som
paadrage sig andre Sygdomme, medens der på 2den Sal er
indrettet Lejlighed for Reservelægen og Kandidaterne samt et
Par Gæsteværelser. I alle Sygeværelser er anvendt Patentoplukning af Vippevinduerne, saavel i Facaden som over
Dørene i Skillerummet. Beslaget er indstilleligt for større og
mindre Oplukning.
Der er i alle Sygeværelser, paa Gange og Trapper samt i Toiletter anvendt elektrisk Lys i stor Udstrækning, og der er ligeledes
elektriske Ringeapparater fra alle Sove- og Sygeværelser til
de respektive Sygeplejersker. Der vil ligeledes paa passende
Steder blive anbragt elektriske Alamklokker.

Alle Dørene til Soveværelserne er dobbelte Svingdøre med
Vippevinduer over. Man har valgt Svingdøre for at undgaa Tagetagen optages af Pigeværeler, Strygeværelser og Linnedden store Gene, som paa andre Sanatorier forvoldes af Døre, magasiner, ligesom der også findes Stuer til Reparation af
som klapre og smække haardt i Fals ved den Gennemtræk, Linned og Dækketøj.
der altid er til Stede i et Sanatorium.

Byggeri på Vejlsøhus i 1930’erne

