
SØS – Silkeborg ØK Skibsklub – SØS 

Invitation til en sejltur til søs 

 

Kære SØS-medlem 

Du inviteres hermed til Silkeborg  ØK Skibsklubs tredje arrangement i foråret 2019. 

Søndag den 26. maj kl. 11.00 (Mødetid kl. 10.30) 

Sejltur med Hjejlen på Silkeborgsøerne. Afgang fra Silkeborg kl. 11.00. Ankomst til Aalekroen i 

Svejbæk kl. 11.45. På Hjejlen vil der være mulighed for guidet tur til broen, maskinrummet og de 

kongelige gemakker under dæk. Afgang fra Svejbæk kl. 13.02 med ankomst til Silkeborg kl. 14.00. 

Sted: Hjejlen Selskabet, Sejsvej 2, 8600 Silkeborg. 

Pris og tilmelding: 160,- kr. NB Deltagerne booker selv de ønskede pladser på: www.hjejlen.com.  

 

Om Hjejlen kan man læse følgende: 

I 1857 fik Silkeborg sin egen avis og i den skrev redaktøren samme år, at et dampskib ville være 

sagen. På den tid var der ikke jernbane til Silkeborg, da Michael Drewsen og en håndfuld mænd i 

foråret 1859 begyndte at tegne aktier til en dampbåd. Silkeborg havde i 1860 1.775 indbyggere og 

uden jernbane må det have været noget besværligt at nå frem til afgangsstedet i Silkeborg, så man 

kan roligt tale om stor optimisme, da man igangsatte arbejdet med at finde 8.000 rigsdaler, som 

man mente en sådan båd ville koste.  

Der blev kun tegnet aktier for 3.000 rigsdaler, men ikke desto mindre bestilte Drewsen 

egenhændigt en båd til 10.000 rigsdaler, hvilket kun kunne lade sig gøre fordi den danske stat 

havde ydet et lån på 5.000 rigsdaler. I dag kan vi være glade for, at Drewsen havde et ualmindeligt 

godt forhold til Frederik 7. og grevinde Danner, for ellers havde vi næppe haft Hjejlen i Silkeborg. 

For oplysning om arrangementerne:  

Kontakt Ole Toft tlf.: 27 20 81 34 eller Poul Grosen Rasmussen tlf.: 30 53 86 43 

Med højagtelse og på Silkeborg ØK Skibsklubs vegne.  

Annette Lindberg, Knud Sehested, Ole Toft og Poul Grosen Rasmussen. 

www.seniorvejen.com/silkeborg-oek-skibsklub/ 

http://www.hjejlen.com/
http://www.seniorvejen.com/silkeborg-oek-skibsklub/

