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Silkeborg Slot
Silkeborg by blev oprettet som handelsplads 
i 1846 og er således forholdsvis ung. Byens 
historie rækker dog længere tilbage, og som 
navnet ”Silkeborg” antyder, rummer byen 
også rester af en borg eller et slot med rød-
der tilbage i middelalderen. Silkeborg Slot 
lå her, hvor Remstrup Å, som denne del 
af Gudenåen hedder, flyder ud i Silkeborg 
Langsø.

Det ældste Silkeborg
Arkæologiske undersøgelser har vist, at det 
ældste borganlæg ”Silkeborg” bestod af en 
lille befæstet holm, hvorpå der var opført 
en tårnlignende bygning af meget kraftigt 
egetømmer. Borgen har ikke været brugt 
som permanent opholdssted, men som et 
tilflugtssted, hvor en herremand og hans 
husstand fra en nærliggende gård kunne 
forskanse og forsvare sig, hvis ufred truede. 

Gården, hvor man boede til daglig, må have 
ligget i nærheden, sandsynligvis et sted på 
Papirfabrikkens grund. Datering af bevaret 
tømmer viser, at borgen er grundlagt i for-
sommeren 1385, antagelig af adelsmanden 
Erik Mus, hvis våbenskjold viser billedet af 
et vandmøllehjul - den tids nyeste teknologi.

Bispernes Silkeborg
I 1414 blev Silkeborg overdraget til bispe-
stolen i Århus af Erik Mus´s datter Thore. 
Under de skiftende Århus-bisper blev der 
samlet meget gods til slottet og Silkeborg 
blev kraftigt udbygget. I 1500-tallets første 
årti opførtes en ny hovedbygning yderst på 
næsset, adskilt fra det øvrige anlæg ved en 
bred voldgrav. Den nye bygning omtales i 
slottet regnskaber som ”Det Store Stenhus”  
og var 30 x 15 m stor og opført af teglsten i 
to stokværk over en kælderagtig underetage. 
På østsiden af bygningen fandtes et solidt 

trappetårn, der hævede sig lidt op over slot-
tet. Bygningen har haft takkede gavle og 
tegltag, og tårnet var tækket med bly og 
kronet med en vindfløj. 

Øst for stenhuset, inde på næsset, lå den 
firlængede borggård med slottets admini-
strationsbygninger og lensmandens bolig. 
Borggården havde en åbning ud mod ho-
vedbygningen, og bestod af fire huse i to 
stokværk, alle opført i bindingsværk med 
tage af tegl eller strå. 

Borggården skærmedes mod øst af en ny 
voldgrav, hvorefter man kom ud til en treflø-
jet staldgård. Mod øst var staldgården be-
skyttet af en vold og endnu en voldgrav.  

Kongens Silkeborg
Ved reformationen i 1536 overgik Silkeborg 
Slot som alt andet kloster- og bispegods til 
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Restaurering
Da Papirfabrikken lukkede i 2000, blev 
fabriksområdet åbnet, og omdannet til en 
helt ny bydel. Samtidig gav nye arkæo-
logiske undersøgelser både ny viden om 
Silkeborg Slots historie, og ny interesse for 
Silkeborgs fortid. 

Ved et landskabsprojekt i 2008-2010 er 
slotsområdet blevet renoveret og gjort til-

Bygherre: Silkeborg Kommune, 
Samarbejdspartnere: Skov- og Naturstyrelsen og Silkeborg Museum, 
Rådgiver på projektet: Schønherr Landskab K/S, Århus, 
Projektet støttes af Realdania 

gængeligt. Den tætte bevoksning er blevet 
udtyndet, og de forsvundne bygninger er 
blevet markeret med græsvolde. Desuden 
er slottets træbro blevet rekonstrueret 
håndværksmæssigt korrekt på stedet, med 
egetræ fra Silkeborgskovene. En ny plan-
kesti langs vejen fuldender stien rundt om 
Silkeborg Langsø.

Læs mere om Silkeborg Slot på: www.silkeborgslot.dk

kronen. I Midtjylland kom Århusbispernes 
gamle besiddelser til at udgøre kernen i et 
nyt, kongeligt Silkeborg Len, der dækkede 
omtrent det samme område, som den nuvæ-
rende Silkeborg Kommune. Silkeborg Slot 
fungerede som administrationscenter for 
lenet, og som bopæl for kongens lensmand, 
der bl.a. havde til opgave at inddrive fæste-
bøndernes skatter og afgifter til kongen, at 
opretholde lov og orden, og i det hele taget 
styre området på kongens vegne. 

Slottet forsvinder
Under Svenskekrigene i 1600-tallet blev Sil-
keborg Slot besat flere gange. Svenskernes 
plyndringer og ødelæggelser var voldsom-
me, og da der kun blev foretaget de mest 

nødvendige reparationer, forfaldt slottet. 
I 1664 skænkede kong Frederik III Silkeborg 
Slot til den kongelige mundskjænk Christian 
Fischer som betaling for et lån. I 1720 købte 
Frederik IV Silkeborg Slot tilbage, og indret-
tede bygningerne i borggården til en afde-
ling af Det Skanderborgske Rytterdistrikt.  

Ved en auktion i 1767 blev Silkeborg Slot 
solgt til en holstensk ritmester, H.N. Hoff, 
der nedrev borggårdens sidste bygninger. 
Materialerne blev genanvendt ved opførel-
sen af den nye Silkeborg Hovedgård, der i 
dag huser Silkeborg Museum. En del af fun-
dene fra udgravningerne af Silkeborg Slot 
kan ses på museet. 


