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På øen udtyndes 
beplantningen, så der 
bliver udsyn under 
træerne.

Kanal oprenses

Eks.stifo
rbindelse

Mål: 1:500

SLOTSØEN

BORGGÅRDSHOLMEN

NY BRO

NYT TRÆDÆK

SILKEBORG LANGSØ

SL
O

TT
ET

G
ræ

st
ør

vs
vo

ld

Banken med 
borgtårnet

BORGGÅRDEN

Græstørvsvold

Eks. beplantning - “Det vilde”

Situationsplan

S

Lan
gsø

stie
n

Pap
irfa

brik
ken

Landskabsprojekt på Slotsholmen
Der udføres lige nu et landskabsprojekt på Slotsholmen og 
Borggårdsholmen, som skal formidle områdets kulturhi-
storie og landskabelige karakter, samt gøre det tilgængeligt 
for byens borgere. 

Projektet udføres i samarbejde mellem Silkeborg Kom-
mune, Skov- og Naturstyrelsen og Silkeborg Museum og 
forventes at stå færdig inden sommeren 2010. Der vil 
således være byggeplads på området det næste halve år. 

Når vandstanden er lavere går håndværkerne i gang med 
udførelsen af broen mellem Slotsholmen og Borggårdshol-
men. Broen bygges af lokalt egetræ fra Silkeborgskovene 
og udføres håndværksmæssigt på stedet. Senere på foråret 
anlægges voldene på Borggårdsholmen.

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

Da brødrene Drewsen i 1844 påbegyndte opførelsen af 
deres nye papirfabrik nær slotsområdet, var de sidste af 
slottets bygninger for længst fjernet, og Slotsholmen og 
Borggårdsholmen bliver en del af fabrikkens haveanlæg.

Historiske årstal:
1385  Opførsel af den første Borg ved Langsøen

1505  Det store stenhus opføres på Slotsholmen

1726 De sidste rester af Det Store Stenhus på Slotshol-
 men nedrives

1844 Silkeborg Papirfabrik etableres

1846 Silkeborg handelsplads og Silkeborg By opstår

2000 Silkeborg Papirfabrik lukker og fabriksområdet   
 omdannes til en helt ny bydel

2010  Slotsholmen og Borggårdsholmen bliver som 
 kulturarvsminde åbent for besøgende

Du kan læse mere om Silkeborg Slot på: www.silkeborgslot.dk

Slotsholmen og Borggårdsholmen

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

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
Søhøjlandet
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