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PRESSEMATERIALE 
 

 

H.M. DRONNINGENS BESØG 
I SILKEBORG KOMMUNE 
Ifm. Majestætens sommertogt med Kongeskibet Dannebrog 
mandag 3. september og tirsdag 4. september 2018 
 

 
 
 
 
Mandag 
10.00 Officiel modtagelse på Silkeborg Rådhus 
10.55 Karettur gennem byen 
11.25 Gudenåen: Danmarks Outdoor Hovedstad 
11.35 Museum Jorn: Udstillinger med Per Kirkeby og Asger Jorn 
12.15 Karettur 
12.35 Frokost på Gl. Skovridergaard 
14.10 Køkkenvirksomheden DESIGNA i Kjellerup 
14.50 Neder Kjærsholm Hovedgaard i Thorning 
19.00 Gæster ankommer til Kongeskibet Dannebrog 
 
 
Tirsdag 
10.00 Nedrivningsvirksomheden Kingo Karlsen 
10.45 Lysbro KUNST – kunstnere med handicap 
11.40 Folkets afsked fra Torvet i Silkeborg 
 
  

27. august 2018 



 
 

 

 

Side 2 

FAKTA ● SILKEBORG KOMMUNE 
 
Silkeborg Danmarks 11. største kommune 
Indbyggere 92.169 
Største arbejdspladser Silkeborg Kommune 
 Regionshospitalet Silkeborg 
 Jyske Bank 
Erhverv Flere tusinde it-arbejdspladser 
 Mange vind- og miljøvirksomheder 

Mange socialøkonomiske virksomheder 
Mange iværksættere og gazelle vækstvirksomheder 

Natur Silkeborgsøerne og Gudenåen 
Silkeborgskovene er Danmarks største skov 
26 % af Silkeborg Kommune er dækket af skov 
Danmarks største stilleområder dækker 17 % af Silkeborg 
Kommunes areal  
Aqua er Nordeuropas største ferskvandsakvarium og dyrepark 

Friluftsliv Danmarks Outdoor Hovedstad med nogle af Danmarks bedste 
mountainbikeruter, en af nordens smukkeste og bedste 
golfbaner, orienteringsløb og løb i skovene, cykelløb samt kano 
og kajak på søerne 

Sport og idræt Stort foreningsliv med flere end 46.000 medlemmer og en stærk 
elitekultur med SIF fodbold, BSV håndbold, Silkeborg-Voel KFUM 
håndbold, orienteringsløb, kajak, roning, mountainbike, 
svømning, golf m.fl.  

Kunst og kultur Museum Jorn, Danmarks største kunstsamling næst efter Statens 
Museum for Kunst og rammen om to af Danmarks mest 
betydningsfulde, internationale kunstnere i det 20. og 21. 
århundrede: Asger Jorn og Per Kirkeby 
KunstCenter Silkeborg Bad, Silkeborgs svar på Louisiana 
Silkeborg Museum med Tollundmanden, formentlig det mest 
velbevarede oldtidsmenneske i verden 
Hjejlen, verdens ældste kulfyrede hjuldamper, nationalt 
monument 

 ’De mange festivalers by’ med flere end 10 årlige musik-, teater- 
og kulturfestivaler 

 
 
 
  



 
 

 

 

Side 3 

SILKEBORG RÅDHUS 
 

Silkeborg byder Hendes Majestæt Dronningen velkommen 
 
Silkeborgs borgmester Steen Vindum og Silkeborg Byråd byder officielt H.M. Dronningen 

hjertelig velkommen på vegne af alle borgere i Silkeborg Kommune.  

 
Silkeborg er en af Danmarks store vækstkommuner med flere end 92.000 borgere fordelt i 
28 lokalområder. Halvdelen af borgerne bor i Silkeborg by. Silkeborgmotorvejen løber lige 
gennem byen, som ligger smukt ved søerne og omgivet af skove. Silkeborg har hyggelige 
byer og stærke lokalsamfund med masser af liv og oplevelser. Uanset, hvor man bor eller 
hvad man brænder for, har Silkeborg et fællesskab, man kan blive en del af. I Danmarks 
Outdoor Hovedstad er der oplevelser i naturen, i stilleområderne, på mountainbike eller på 
løberuterne i skovene og i kano og kajak på søerne. Silkeborg har et sprudlende kulturliv 
med musik, kunst, teater og aktive kulturhuse. 
 
Ved Dronningens ankomst er der opstillet faneborg og Prinsens Musikkorps spiller foran 
Silkeborg Rådhus. Publikum står ved rådhuset med dannebrogsflag. Rådhusets 
medarbejdere og elever fra Silkeborg Højskole modtager Dronningen med flag og sang. 
 

 
Foto: Silkeborg Kommune 

  



 
 

 

 

Side 4 

BLOMST TIL H.M. DRONNINGEN 
 
En elev fra en af kommunens skoler overrækker velkomstblomsten til H.M. Dronningen. 
 
HILSELINJE 
 
Statsforvaltningsdirektør, stiftamtmand Helle Haxgart 
Borgmester Steen Vindum og hustru Charlotte Vindum, Silkeborg Kommune 
1. viceborgmester Søren Kristensen, Silkeborg Kommune 
Kommunaldirektør Lone Lyrskov, Silkeborg Kommune 
Biskop Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus Stift 
Biskop Henrik Stubkær, Viborg Stift 
Retspræsident Laila Nitschke 
Politidirektør Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi 
Chef for Landsdelsregion Vest, oberst Flemming Agerskov 
 
  



 
 

 

 

Side 5 

I BYRÅDSSALEN 
 
Borgmester Steen Vindum byder officielt velkommen og overrækker kommunens gave. 
Herefter hilser de 31 byrådsmedlemmer på H.M. Dronningen. 
 
 
LIVE TV FRA BYRÅDSSALEN 
Silkeborg Kommune sender live tv fra H.M. Dronningens besøg i byrådssalen. Nærmere 
detaljer om livesending følger tættere på besøget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Silkeborg Kommune 

 
  



 
 

 

 

Side 6 

FAKTA ● HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET 
 
Hesteskadronens opgave er at stille beredne eskorter og kommandoer til tjeneste for 
Kongehuset og forsvaret.  
Enheden ved Gardehusarregimentet er en del af kasernen i Slagelse, og den består blandt 
andet af værnepligtige, professionelle soldater, sadelmagere, beslagsmede, en musiklærer 
og cirka 75 heste.  
Enhedens formål er at løse Gardehusarregimentets ceremonielle opgaver.  
 
Kilde: Forsvaret introfolder om Hesteskadronen ved Gardehusarregimentet 

 
 
 
ÅBEN STALD FORUD FOR H.M. DRONNINGENS BESØG 
 
Forud for H.M. Dronningens besøg vil Hesteskadronen arrangere Åben Stald, så 
offentligheden kan se hestene og møde Hesteskadronen. Tid og sted: Søndag 2. 
september 2018 kl. 16.30-18.30 på Langsøskolen. 
 
 
 
 
 

 
Pressefoto: Hesteskadronen ved Gardehusarregimentet  



 
 

 

 

Side 7 

SILKEBORG BY 
 

Silkeborg hylder H.M. Dronningen på karettur gennem byen 
 
I en landauer og med Gardehusarregimentets Hesteskadron kører H.M. Dronningen 

sammen med borgmester Steen Vindum og hustru Charlotte Vindum fra Silkeborg Rådhus 

og gennem midtbyens gågader til Sydbyen, hvor Museum Jorn ligger naturskønt ned til 

Gudenåen. Karetruten offentliggøres af sikkerhedsmæssige hensyn først tættere på 

besøgsdatoen. 

 
 
DEN KONGELIGE LANDAUERKARETS HISTORIE 
Ledsaget af Gardehusarregimentets Hesteskadron kører H.M. Dronningen i den 
hestetrukne, bådformede karet af typen landauer. Karettypen landauer er opkaldt efter 
den rejsevogn, som den tysk-romerske kejser Josef I benyttede på rejsen mellem Wien og 
Landau i begyndelsen af 1700-tallet, og som siden blev meget udbredt. 
 
Landauerkareten, som benyttes ved sommertogtet, er bygget i 1889 og vejer 650 kg. 
Kareten er sort og kan udstyres med en sort læderkaleche alt efter vejret. 
 
I kareten er der plads til fire siddende gæster. Dronningen sidder på karetens 
fornemmeste plads med udsyn i kørselsretningen, mens øvrige passagerer sidder modsat 
kørselsretningen. Forrest på karetens buk er kuskesædet, hvor livkusken sidder. Bagerst 
på kareten er der plads til to lakajer. 
 
Landauerkareten har fungeret som transportmiddel for skiftende danske regenter gennem 
årerne. Eksempelvis benyttede Kong Frederik VIII ved flere lejligheder kareten, når han 
tog fra Amalienborg til dyrehaven for at se hestevæddeløb. Det er ligeledes den samme 
karet, som Kong Frederik IX og Dronning Ingrid kørte i fra Amalienborg til Christiansborg 
Slot, da Kong Frederik IX skulle udråbes til Konge efter sin far Kong Christian X’s død den 
21. april 1947. Også ved Dronningens proklamation den 15. januar 1972 foregik 
transporten mellem Amalienborg og Christiansborg Slot i landauerkareten. 
 
Kongehuset ventes at lægge informationer om landaueren mv. på Kongehusets 
hjemmeside nærmere på besøgsdatoen. 
  



 
 

 

 

Side 8 

FAKTA ● NATUREN 
 
Skov Silkeborgskovene er Danmarks største skovområde 
Største træ Danmarks største træ er en douglasgran ved Slåensøen. Træet er 

plantet i 1895 (123 år) og er 53,7 meter høj, hvilket er mere end 12 
meter højere end Rundetårn 

Areal 26 % af Silkeborg Kommune er dækket af skov 
Stilhed 17 % af Silkeborg Kommune er stilleområder 
Urørt skov 84,5 ha 
Gudenåen Store dele af Gudenådalen er internationalt beskyttet natur 
Beskyttet natur Silkeborg har ca. 8.500 ha beskyttet natur, heraf 2.900 ha. søer 
Natura 2000 Seks områder på samlet 6.871 ha. 
Friluftsliv Friluftsrådet kårede i 2017 Silkeborg Kommune til årets 

friluftskommune, og dermed blev Silkeborg Kommune hele Danmarks 
Outdoor Hovedstad. Kommunen arbejder med friluftsliv for alle, hele 
livet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Silkeborg Kommune  



 
 

 

 

Side 9 

GUDENÅEN (VED MUSEUM JORN) 
 

Danmarks Outdoor Hovedstad 
 
Silkeborg er omgivet af smuk natur, og Silkeborg Kommune arbejder for at borgerne 

oplever friluftslivet hele livet. Friluftsrådet kårede i 2017 Silkeborg som Danmarks 

Friluftskommune. Under besøget ved Gudenåen ved Museum Jorn hører H.M. Dronningen 

om nogle af de mange initiativer i ambitionen om ikke blot at være borgernes, men hele 

Danmarks Outdoor Hovedstad. 

 
Børnehavebørn, der i fællesskab omdanner en halvø til et kæmpestort udendørs 
kunstprojekt ”Ønskeøen”. Plejehjemsbeboere, som kan mærke vinden i håret på en 
cykeltur med en frivillig, selvom bentøjet ikke længere fungerer så godt. Kræftramte 
mænd, der får nyt livsmod i ”Naturkræfter”. Naturfitness for mennesker ramt af en 
demens. Udeaktiviteter med skovarbejde og friluftsliv for mennesker med 
senhjerneskader og mildere grad af psykisk og fysisk udviklingshæmning. Naturelskere, 
der nyder naturens egne lyde i Danmarks suverænt største stilleområder. Aktive 
mountainbikere med høj puls og i højeste gear på de kilometerlange spor, som er bygget 
af frivillige ildsjæle, der har knoklet og svedt i mange weekendtimer. I Silkeborg nyder vi 
friluftslivet – hele livet! 
 
Borgmester Steen Vindum præsenterer H.M. Dronningen for eksempler på Silkeborg som 
Danmarks Outdoor Hovedstad: Mountainbike, rawfitt træning i naturen, yoga, 
orienteringsløb, træklatring, svævebane, telt og bål med mændene fra naturkræfter 
(mænd med kræft), rickshaw-cykler fra plejecentre (Vind i håret – cykling uden alder) og 
kajak på Gudenåen. Elever fra Silkeborg Efterskole og foreninger deltager i aktiviteterne. 
Projektleder for Naturkræfter Gitte Haaning fortæller om træning i naturen for kræftramte 
mænd. 
 
 
 

 
 

  
Fotos: Silkeborg Kommune  



 
 

 

 

Side 10 

FAKTA ● MUSEUM JORN 
 
Museum Jorn Danmarks næststørste kunstsamling 
Antal værker Over 20.000 
Asger Jorn Verdens største samling af Asger Jorns værker 
Per Kirkeby Ca. 3.000 værker 
Arkiv Museet rummer både Asger Jorn og Per Kirkeby personlige arkiver. 

Arkiverne giver en unik indsigt i kunstnernes kreative processer og 
tankesæt. 

Udstillinger Museum Jorn har i de senere år markeret sig stærkt med spektakulære og 
stærkt besøgte udstillinger med værker af Jorn, Picasso, Munch, Cindy 
Sherman, Baselitz, Le Corbusier og ikke mindst Per Kirkeby. 

 
BLOMST TIL H.M. DRONNINGEN 
 
Direktør Jacob Thage fra Museum Jorn byder velkommen. Et barn af en af museets 
medarbejdere overrækker velkomstblomsten til H.M. Dronningen. 
 

 
Foto: Museum Jorn 
 

 
Foto: Museum Jorn  



 
 

 

 

Side 11 

MUSEUM JORN 
 

International kunst i verdensklasse 
 
Kort før sin død i maj 2018 donerede kunstneren Per Kirkeby sit private arkiv til Museum 

Jorn, der rummer Danmarks største kunstsamling næst efter Statens Museum for Kunst. 

H.M. Dronningen vil få fremvist den nyåbnede udstilling af Per Kirkebys værker i anledning 

af, at han kunne være blevet 80 i år. H.M. Dronningen ser desuden en udstilling af 

smykker, som Jorn skabte til kvinderne i sit liv; tre hustruer, døtre, søstre og kærester, 

samt 52 helt nyopdagede værker fra 1930’erne, som i årtier har været gemt væk i en 

kuffert i en frugtkælder hos Asger Jorns bror. 

 
Museum Jorn danner rammen om to af Danmarks mest betydningsfulde, internationale 
kunstnere i det 20. og 21. århundrede.  
 
Museum Jorns enestående samling af international kunst bygger på den samling, som 
Asger Jorn skabte fra begyndelsen af 1950’erne og frem til sin død i 1973. Asger Jorn 
voksede op i Silkeborg og forærede sin enorme kunstsamling til byen. Asger Jorn 
indsamlede ca. 5.500 kunstværker med en vision om at dokumentere surrealismen og den 
spontane kunsts udvikling i Europa, og at gøre kunsten tilgængelig for et bredt publikum.  
 
Samlingen omfatter ud over Jorns egne værker flere hundrede andre danske og 
udenlandske kunstnere. Jorn indsamlede værker af kunstnere, som han var inspireret af 
eller arbejdede på linje med. Samlingen tæller fremtrædende skikkelser i europæisk kunst 
som fx Max Ernst, Francis Picabia, Fernand Léger og Pablo Picasso.  
 
Asger Jorn havde meget stor betydning for Per Kirkeby og var meget tæt forbundet med 
museet. Per Kirkeby har gennem sit liv doneret et eksemplar af samtlige af sine 
raderinger, udvalgte malerier, træsnit og dele af sit arkiv til museet. Kort før sin død i 
2018 donerede Per Kirkeby hele sit personlige arkiv til Museum Jorn. Per Kirkeby Arkivet 
består af titusindvis af arkivalier, bl.a. fotografier, notesbøger, skitser, korrespondance, 
dagbøger, publikationer af og om Kirkeby, filmmateriale og manuskripter, avisudklip, 
plakater, gipsmodeller, trykstokke, bogomslag, personlige genstande, arbejdsredskaber og 
rejseinventar.  
 
Per Kirkeby kunne i efteråret 2018 have fejret sin 80 års fødselsdag. Museum Jorn har i 
flere år forberedt en stor retrospektiv udstilling for at markere årsdagen. Udstillingen er 
dedikeret til kunstnerens arbejde med murstensskulpturer og projekter af arkitektonisk 
karakter igennem mere end 50 år. 
 
  



 
 

 

 

Side 12 

FAKTA ● HUSARER I DANMARK 
 
I midten af 1600-tallet oprettede Østrig-Ungarn en enhed af husarer.  
 
Husarerne var lette ryttere, hvilket vil sige, at de red på små heste, var bevæbnet med 
krumme sabler og var iklædt lette uniformer.  
 
Husarene var velegnede til indsættelse i opklaringsopgaver, til mindre angreb mod 
fjendens flanker og ryg, som ordonnanser, til eskorte af regenten og meget andet. 
 
I 1762 var der optræk til krig mellem Danmark og Rusland og man frygtede især de 
russiske kosakker. Det blev besluttet, at Danmark skulle indføre et tilsvarende let rytteri. 
Danmark havde allerede haft husarer i en kort periode fra 1737 til 1746, så tanken var 
ikke fjern.  
 
Man lod sig inspirere af de Østrig-Ungarske husarer og oprettede den 10. februar 1762 
Husarregimentet. Krigen mod Rusland blev ikke til noget, men Husarregimentet bestod og 
blev hurtigt et af stamregimenterne i den danske hær.  
 
I 1843 fik husarregimentet titel af garder og tiltales herefter som gardehusarregimentet. 
 
Ved forsvarsforliget i 1999 bliv det bestemt, at Danske Livregiment i Vordingborg, 
Gardehusarregimentet i Næstved og Sjællandske Livregiment i Slagelse skulle samles 
under navnet ”Gardehusarregimentet” på Antvorskov Kaserne i Slagelse og med en 
bataljon på Bornholm.  
 
Ved sammenlægningen blev der taget hensyn til historie, kultur og artefakter fra de tre 
regimenter. Dette betød blandt andet, at det nye Gardehusarregimentet fik en ny årsdag, 
den 17. november 1614, som er den oprindelige oprettelsesdag for Sjællandske 
Livregiment.  
 
Således kunne Gardehusarregiment fejre 400 års jubilæum i 2014 og dermed erklære sig 
som et af verdens ældste regimenter.  
 
Den 22. juni 2001 blev det ny Gardehusarregiment formeret for første gang. 
 
Kilde: Forsvaret introfolder om Hesteskadronen ved Gardehusarregimentet 

  



 
 

 

 

Side 13 

SILKEBORG BY 
 

Silkeborg hylder H.M. Dronningen på karettur 
 
I landauer og med Gardehusarregimentets Hesteskadron kører H.M. Dronningen sammen 

med borgmester Steen Vindum og hustru Charlotte Vindum fra Museum Jorn til Gl. 

Skovridergaard. Karetruten offentliggøres af sikkerhedsmæssige hensyn først tættere på 

besøgsdatoen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pressefoto: Hesteskadronen ved Gardehusarregimentet 



 
 

 

 

Side 14 

 
FAKTA ● GL. SKOVRIDERGAARD 
 
Gl. Skovridergaard et moderne, femstjernet hotel og konferencecenter med 65 værelser 
og plads til 320 konferencegæster i den største konferencesal.  
 
Hotellets stuehus er fra 1798 og gården hed oprindeligt Marienlund. Den blev bygget af 
landsdommer Henrik Muhle Hoff, som ejede Silkeborg Hovedgård. Stedet lå meget 
afsides, da huset blev bygget et halvt århundrede før brødrene Drewsen ankom til 
Silkeborg og byggede Papirfabrikken, som byen hurtigt voksede op omkring.  
 
Gennem tiden har Gl. Skovridergaard været både skovridergård, kongelig residens, 
kuranstalt og kursusejendom.  
 
Staten overtog området i 1823, og Marienlund blev skovridergård i 1847. Skovrider Chr. 
Klüwer tog sig af Kong Frederik VII og Grevinde Danner under deres sommerbesøg, blandt 
andet ved Hjejlens indvielse i 1861. Kongen boede på Marienlund, når han var på jagt i 
Silkeborgskovene, og et værelse i den gamle gård hedder stadig “Kongeværelset”.  
 
I 1899 blev der bygget en ny skovriderbolig, og kommunen købte Marienlund for at bruge 
ejendommen som fattiggård. Men allerede i 1901 solgte kommunen til plantør Hvalsø, der 
igen i 1903 afhændede Marienlund til Høegh Guldberg. Professor Sophus Bang, som var 
overlæge på Tuberkulosesanatoriet, så mulighederne i stedets beliggenhed. Han tegnede 
og opførte et privatsanatorium, der i dag udgør det midterste af den nuværende 
hovedbygning. Da professoren i 1913 flyttede til København, drev fru Høegh Guldberg 
sanatoriet videre en overgang, indtil et lokalt konsortium købte Marienlund den 22. 
februar 1914.  
 
Kort efter udbrød 1. verdenskrig, og det var hensigten at benytte ejendommen til en 
garnison af 100 soldater, indkaldt til sikringsstyrken. Men planen blev opgivet igen, da der 
kort før indkvarteringen udbrød fåresyge i byen. I 1915 åbnede i stedet “Kuranstalten Gl. 
Skovridergaard” med plads til 25 kurgæster med lidelser som nervesygdomme, gigt og 
reumatisme. Kuranstalten blev en stor succes og udvidede.  
 
I 1943 blev stedet beslaglagt af tyskerne og genåbnede først i 1946.  
 
Omkring 1978 svandt interessen for kurophold, og Gl. Skovriddergaard blev omdannet til 
kursussted, men allerede i 1983 blev stedet solgt til Hærens Konstabel- og 
Korporalforening, som i 1986 solgt til Jyske Bank, der indrettede og udvidede stedet som 
kursusejendom.  
 
I 2009 overtog stedets mangeårige direktør Margit Coulthard driften, og i 2015 overtog 
Ferskvandscenteret forpagtningen. Forskvandscenteret driver i forvejen nabohotellet 
Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter. 



 
 

 

 

Side 15 

GL. SKOVRIDERGAARD 
 

Frokost – med en menu som også serveres til de ældre 
 
Tæt på Gudenåen og skoven ligger Gl. Skovridergaards historiske bygninger. Silkeborg 

Kommune byder H.M. Dronningen på frokost produceret af lokale råvarer fra 

Silkeborgegnen. 

 
Menuen er tilrettelagt, så kommunens 20 plejecentre kan servere en tilsvarende menu, 
der læner sig op af Majestætens, og gæster på Gl. Skovridergaard kan samme aften 
bestille samme menu, som H.M. Dronningen har fået serveret. Menuen offentliggøres på 
dagen. 
 
 
BLOMST TIL H.M. DRONNINGEN 
 
H.M. Dronningen modtages af 1. viceborgmester Søren Kristensen og chef for Gl. 
Skovridergaard Thomas Simonsen. Et barn af en af Gl. Skovridergaards medarbejdere 
overrækker velkomstblomsten til H.M. Dronningen. Majestæten og gæsterne spiser frokost 
i kursalen, hvor køkkenchefen præsenterer maden og vinene. Menuen offentliggøres på 
dagen. 
 
 
 
 
 

  
Foto: Gl. Skovridergaard  



 
 

 

 

Side 16 

FAKTA ● SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER ● GAZELLER ● IVÆRKSÆTTERI 
 
Silkeborg Kåret som Danmarks socialøkonomiske kommune 2017 
Virksomheder 23 socialøkonomiske virksomheder med flere end 150 udsatte 

borgere i job 
Strategi ’Silkeborgmodellen’ med en bred vifte af tilbud og én indgang til råd 

og vejledning for iværksættere og socialøkonomiske virksomheder 
Gazeller 34 gazellevirksomheder blev fejret i 2017 
Iværksætteri Høj overlevelsesrate på 50 % efter fem år 
 
 
FAKTA ● DESIGNA  
 
Virksomheden Danmarks største, privatejede køkkenproducent 
Hovedsæde Kjellerup 
Grundlagt 1992 som møbelfabrik af Henning Christensen 
Køkkener Produktion begynder i år 2000 
Produkter Køkkener, bad og garderober 
Vækst Fabrikken udvides 10 gange fra 1992 til 2007 
 Fra 2015 vokser virksomheden markant. 
Hovedaktionær Per Christensen 
Medarbejdere Ca. 170 ansatte 
Forhandlere Ca. 60 i Danmark, Norge og Færøerne 
Bæredygtighed DESIGNA var først med låger og bordplader i træ med FSC-mærke, 

som garanterer, at træet er fældet med omtanke for dyr, natur og 
mennesker. Alle spånplader til skabe, skuffer og skydedøre er 
produceret i Danmark af genbrugstræ. 

 
BLOMST TIL H.M. DRONNINGEN 
 

H.M. Dronningen bliver modtaget på virksomheden blandt andet af børn fra lokale 
børnehaver. Adm. direktør Erik Høj, hovedaktionær Per Christensen og 
bestyrelsesformand Christian Overgaard byder velkommen. H.M. Dronningen får overrakt 
en blomsterbuket af et barn af en af køkkenvirksomhedens medarbejdere. 
 

Foto: DESIGNA  
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DESIGNA 
 

Danmarks socialøkonomiske kommune 
 
På Folkemødet på Bornholm i 2017 blev Silkeborg udnævnt til Danmarks socialøkonomiske 

kommune og er desuden en kommune med mange gazelle vækstvirksomheder. H.M. 

Dronningen besøger Danmarks største privatejede køkkenproducent DESIGNA, som er et 

godt eksempel på en innovativ virksomhed, der tager et stort socialt ansvar. 

 
Mange virksomheder i Silkeborg Kommune bidrager til et rummeligt arbejdsmarked. I 
2017 blev Silkeborg udnævnt til Danmarks socialøkonomiske kommune og er blevet kendt 
for ’Silkeborgmodellen’, der indeholder en bred vifte af tilbud og én indgang til råd og 
vejledning for iværksættere og etablerede socialøkonomiske virksomheder.  
 
Samtidig er der øget fokus på, at hjælpe større, traditionelle virksomheder med at tage 
borgere på kanten ind i job. Et godt eksempel er køkkenproducenten DESIGNA. Uanset 
om det har været svære tider eller væksten har været god, har køkkenvirksomheden 
DESIGNA taget et socialt ansvar ved at ansætte medarbejdere i flexjob og integrere 
flygtninge på arbejdsmarkedet. I øjeblikket arbejder otte medarbejdere i flexjob, heraf én 
på mentorordning, og virksomheden har 1 voksenlærling. Virksomheden har desuden et 
stort fokus på uddannelse af medarbejdere og ledere. 
 
DESIGNA er Danmarks største privatejede køkkenproducent og står blandt andet bag det 
innovative Bricks-koncept, som er industrielt fremstillede snedkerkøkkener. Bricks by 
DESIGNA bryder med den traditionelle køkkentankegang, at alt skal bygges i symmetriske 
linjer og moduler. Centralt i Bricks-tankegangen er, at en skuffe kan sættes på tværs af to 
moduler og på den måde slipper designet frit. Med Bricks bliver man således i stand til at 
skabe et designsprog, hvor den elegante asymmetri, det individuelle præg på 
sammensætningen af elementerne og frem for alt det funktionelle sættes i højsædet.  
 
H.M. Dronningen får præsenteret det innovative Briks-koncept i køkkenudstillingen og vil 
desuden se produktion, og hvordan de industrielt fremstillede snedkerkøkkener samles. 
 

                
Fotos: DESIGNA  
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FAKTA ● NEDER KJÆRSHOLM HOVEDGAARD 
 
Historie Kjærsholm nævnes første gang i historien i 1558 
 Bindingsværk fra 1600-tallet er bevaret på gårdens nordfløj 
 En sjælden stjernestenpigning er bevaret i den gamle borggård  
Hovedbygningen Opført 1833 
Ejer Tove og Thorbjørn Risgaard siden 2006 
Vinproduktion De første 3875 vinplanter sættes i 2009 
 Første kommercielle vinproduktion i 2013 
 Første hvidvin sælges 2013 
Vinplanter Små 6000 vinstokke 
Sorter Solaris, Cabernet cortis, Risling, Orion, Rhondo, Regent og Ortega 
Jord Kalk og stenholdig 
Høst Håndplukket og håndsorteret, derefter presset og lagret på stål og 

franske egefade 
Tidsforbrug I gennemsnit 1 time til pasning og pleje af hver vinplante pr. år 
 
BLOMST TIL H.M. DRONNINGEN 
 

Ejer Thorbjørn Risgaard og hustru Tove Risgaard byder velkommen. Tove og Thorbjørn 
Risgaards 10-årige barnebarn Dicte Lykke Risgaard overrækker velkomstblomsten til H.M. 
Dronningen. 
 
 

 
Foto: Neder Kjærsholm Hovedgaard  
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NEDER KJÆRSHOLM HOVEDGAARD 
 

Bevaring af den danske kulturarv 
 
H.M. Dronningen besøger herregården Neder Kjærsholm Hovedgaard fra før 1558, som 

trods mange forandringer og restaureringer fortsat har bevaret det gamle bindingsværk, 

en sjælden stjernestenpigning i den gamle borggård og en fangekælder. Herregården er 

samtidig en vingård med eget vineri, vinkælder og orangeri, hvor der produceres dansk 

vin af høj kvalitet. 

 
Første gang, man i historien hører om Kjærsholm, er i året 1558, hvor kronen mageskifter 
Kjærsholm til Kristen Andersen Sandberg. Kjærsholm var en mindre hovedgård i en fattig 
hedeegn, men anden halvdel af 1500-tallet blev en driftig tid, hvor meget jordegods blev 
tilkøbt, og i slutningen af 1500-tallet er der formentligt rejst en ny hovedbygning, hvortil 
man bl.a. brugte adskillige kvadersten fra den nedbrudte kirke i Ungstrup (Luhn Kjærk). 
100 år senere var det dog slut med Kjærsholms første storhedstid. Gården blev pantsat i 
1666 og skiftende ejere kommer til. I midten af 1700-tallet oplever Kjærsholm sin anden 
storhedstid, men da slægten Friedenreich uddør, går det atter tilbage for den gamle 
hovedgår. I 1811 udstykkes gården i 32 parceller, som sælges ved offentlig auktion. 
Tilbage er det Neder Kjærsholm, som kendes i dag. Hovedbygningen fra 1833 er 
smagfuldt restaureret, en ny vestfløj er bygget, og i samme forbindelse har man 
fremdraget de gamle kvadersten fra Luhn Kjærk og det gamle bindingsværk fra omkring 
år 1600. Voldgraven i øst er udgravet og fortæller om, hvordan man beskyttede sig i 
urolige tider. En sjælden stjernestenpigning er bevaret i den gamle borggård. 
Avlsbygninger har tidligere ligget på banken til højre for indkørslen. De nuværende ejere 
Tove og Thorbjørn Risgaard overtog Neder Kjærsholm Hovedgaard i 2006 og har 
gennemført restaurering gennem årene. 
 
På den anden side af voldgraven ligger vingården. Jorden er gruset og stenet, og 
vinstokkenes rødder kan nå helt ned i 20-30 meters dybde, hvilket sammen med klimaet i 
Danmark er med til at give druerne en særlig karakter, så der kan produceres dansk 
hvidvin af høj kvalitet. 
 
Tove og Thorbjørn Risgaards 10-årige barnebarn Dicte Lykke Risgaard har lagt navn til 
den hvidvin, som H.M. Dronningen får mulighed for at smage. Hvidvinen blev produceret i 
2014 og er vingårdens første rigtige kvalitetsårgang. 2014 gav 4.000 liter vin i 
modsætning til 2012, som på grund af vejret blev et dårligt vinår. På Neder Kjærsholm 
Hovedgaard havde man forventet et udbytte på 4 tons druer, men måtte i stedet nøjes 
med sølle 78 kg, hvilket svarer til 50 flasker vin. 
 
H.M. Dronningen får en præsentation af herregårdens historie og bygninger, og ser 
gårdens fangehul. Herefter fortsætter besøget på den anden side af en lille bro ved 
voldgraven i vineriets produktionslokaler og vinkælderen.  
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KONGESKIBET DANNEBROG 
 

Gæsterne ankommer til Kongeskibet Dannebrog 
 
Kongeskibet Dannebrog har lagt til i Horsens Havn, hvor Horsens Kommune har udlånt 
pladsen. H.M. Dronningen indbyder gæster til souper på Kongeskibet Dannebrog. 
Prinsens Musikkorps spiller i forbindelse med gæsternes ankomst. 
Gæstelisten offentliggøres af Kongehuset på dagen. 
 
 
 
FAKTA OM KONGESKIBET DANNEBROG 
 
Kommandohejsning  1932 
Længde 78,43 meter  
Bredde 10,40 meter  
Dybgang 3,95 meter  
Mastehøjde 23,00 meter  
Deplacement, fuldt lastet  1238 tons  
Hovedmotorer B&W Alpha Diesel Type:6T23L-KVO som under 

normalbelastning yder 640 Kw / 870Hp ved 800 o/min (og 
under maksimalbelastning yder 685/930 ved 825) 

Hjælpemotorer Scania Type:DI12 62M som yder 240kw ved 1500 o/min 
Aktionsradius 3600 sømil 
Tilbagelagte sømil Flere end 400.000 
 
Kilde: Kongehuset.dk 
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FAKTA ● KLIMALØSNINGER I OG FRA SILKEBORG 
 
Genbrug Kingo Karlsen er en af Nordens førende i miljørigtig nedrivning med op 

mod 98% genanvendelse 
Solvarme Verden største solvarmeanlæg ligger i Høje Kejlstrup ved Silkeborg 
Vindenergi Verdens 6. største vindmølleproducent ENVISION har sit globale 

innovationscenter i Silkeborg 
Solenergi En af Danmarks største solcelleparker ligger i Fårvang 
Bybusser Alle Silkeborgs bybusser kører på grøn biogas 
Gadelys Alle kommunes 19.200 gadelamper er lavenergi LED-lys 
Elforbrug 10 % af Silkeborg Kommunes eget elforbrug kommer fra solceller på 

tagene af kommunens bygninger 
Energiselskab Eniig er Danmarks tredjestørste energiselskab og har hovedkontor i 

Silkeborg 
Energibesparelser Danfoss’ afdeling i Hårup ved Silkeborg producerer årligt 40-50.000 

termostater om året og er med til markant at reducere CO2-
udledningen 

Energibesparelser Dansk Energirådgivning i Silkeborg stod bag 21 % af Danmarks 
energibesparelser i 2017 

Grøn bydel Gødvad Enge er en ny, bæredygtig bydel i Silkeborg og et af svarene 
på, hvordan fremtidens boligområder løser klimaudfordringerne. 

Fosfor Danmarks største fosforvådområde ligger ved Vinderslevholm Gods 
CO2 Silkeborg Kommune har reduceret CO2-udledningen 17 % siden 2009 
 
 
 

 
Verdens største solvarmeanlæg ved Silkeborg. Foto: Silkeborg Forsyning. 
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FAKTA ● KINGO KARLSEN 
 
Virksomheden Danmarks førende inden for miljørigtig nedrivning 
Hovedkontor Silkeborg 
Afdelinger Gadstrup syd for Roskilde og i Aalborg 
Marked Hele Danmark og Grønland 
Etableret 1955 
Ejer Adm. direktør Thomas Kingo Karlsen 
Generation Tredje generation 
Ansatte Ca. 170 
Vækst Medarbejderstaben er fordoblet siden 2013 
Social ansvarlighed Kingo Karlsen A/S tager et stort socialt ansvar med uddannelse af 

både egne og underentreprenørernes medarbejdere inden for 
specialområder. Virksomheden har løbende praktikanter, typisk 
studerende som uddanner sig til bygningsteknikere eller ingeniører. 

Kædeansvar Kingo Karlsen har i 2018 som den første virksomhed i Danmark 
underskrevet en aftale om kædeansvar med 3F. Aftalen betyder, at 
Kingo hæfter for løn til underleverandørers ansatte i tilfælde af 
svindel eller konkurs. 

Dansk Byggeri Thomas Kingo formand for Nedrivning og Miljøsanering – en sektion i 
Dansk Byggeri. Thomas Kingo har markeret sig som foregangsmand 
på flere områder indenfor genbrug af byggematerialer og hensyn til 
miljøet ved bygningsfornyelsen i Danmark. 

Ledelse Virksomheden har stor fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø og det 
omgivende miljø, og praktiserer en åben og dialogpræget ledelse. 

 
BLOMST TIL H.M. DRONNINGEN 
 

Borgmester Steen Vindum, ejer og adm. direktør Thomas Kingo Karlsen samt 
bestyrelsesformand Eskild Lyngholm byder velkommen. H.M. Dronningen får overrakt en 
velkomstbuket af et barn af en af virksomhedens medarbejdere. 
 

 
Foto: Kingo Karlsen  
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KINGO KARLSEN 
 
Bæredygtige løsninger fra Silkeborg 
 
Silkeborg er centrum for mange virksomheder, der arbejder med energi og 

bæredygtighed, fra vindmøller, solenergi og solvarme til affaldshåndtering, vandløsninger 

og energioptimering. H.M. Dronningen besøger Danmarks førende nedrivningsvirksomhed 

Kingo Karlsen A/S for at se, hvordan miljørigtig nedrivning foregår med lokalisering og 

håndtering af miljøfarlige stoffer, og hvor nedrivningsmaterialer og byggeaffald bliver 

sorteret og genanvendt op til 98%. Kingo Karlsen løser opgaver inden for miljørigtig 

nedrivning, miljøsanering, nedskæring og skrotning, jordrens og genanvendelse. 

 
Kingo Karlsen er Danmarks førende indenfor miljørigtig nedrivning og skrotning med over 
60 års erfaring. Virksomheden er i dag drevet og ejet af tredje generation ved Thomas 
Kingo Karlsen. 
 
Gennem mere end 60 år er virksomheden gået fra nedrivning med håndkraft, koben, 
hammer og knofedt over maskiner og sprængning til i dag miljømæssig nedrivning med 
store specialudrustede gravemaskiner og nedrivningsrobotter. De miljøfarlige stoffer bliver 
lokaliseret, nedrivningsmaterialerne sorteret og genanvendt op til 98%. Der er fuld 
sporbarhed af den gennemførte nedrivning, så der foreligger dokumentation for 
bortskaffelse af de farlige stoffer som asbest, PCB, bly, kviksølv og andre tungmetaller 
samt, hvor de rene materialer er anvist til genanvendelse.  
 
H.M. Dronningen hører om miljørigtig nedrivning og cirkulær økonomi, og ser metoder, 
maskiner og nedrivningsmaterialer. Besøget afsluttes med en rundtur til jordrensepladsen 
og recyclingspladsen, hvor op til 98% af byggeaffaldet bearbejdes til genbrug. Her hører 
Majestæten om jordrensning og om oprensning af affaldsdepoter. 
 
Kingo Karlsens opgaver spænder meget vidt, fra nedrivning af SAS’ gamle hangar i 
Københavns Lufthavn, fjernelse af kedler på H.C. Ørstedsværket, totalnedrivning af 
kraftværker, fjernelse af 2.500 tons beton og jern i Frihavns Tårnet på Nordhavnen, og 
ophugning af en 3-4 meter dyb betonplade for at skabe en underjordisk vej mellem den 
gamle Tirpitz-bunker og det nye Museumscenter Blåvand, samt fjernelse af 90 gamle, 
forfaldne og op til 3 meter tykke bunkere langs vestkysten fra Hanstholm i nord til Hvide 
Sande i syd – til 100 % genanvendelse. 
 
Kingo Karlsen er et godt eksempel på Silkeborgs mange grønne virksomheder inden for 
energi, bæredygtighed og miljø.  
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FAKTA ● KUNSTNERE MED PSYKISKE OG FYSISKE HANDICAP 
 
Lysbro KUNST arrangerer årlige udstillinger med et stort besøgstal og har desuden store 
udstillingsaktiviteter i kunstforeninger. I et katalog fra udstillingen ”A special Touch – lige 
fra hjertet” som blev afviklet på Silkeborg Bad med kunstnere fra blandt andet Lysbro 
KUNST skrev professor og billedhugger Bjørn Nørgaard og kunsthistoriker og direktør Iben 
From i 2016: 
 

Da en række kunstnere efter Anden Verdenskrig dannede gruppen Cobra, 

kredsede diskussionen i deres kreds om, hvorledes man kunne komme 

videre, når de såkaldt normale og fornuftige mennesker kunne skabe det 

katastrofale vanvid som krigen var. Derfor blev kunstnerne optaget af 

børnenes udtryk, naturfolks, tidligere tiders kunst og også de ”gales” kunst, 

den såkaldte ”l’Art Brut”. Det blev væsentlige kilder til den kunst, der i dag 

beundres og prises som sin tids væsentligste bidrag til verdenskunsten. I 

disse rationalistiske tider, hvor de såkaldt normale og fornuftige har sat 

systemer, strukturer, kontrol og snævre økonomiske modeller over kunst, 

kærlighed og natur, vil vi opfordre til igen også at lytte til børn, gale og 

anderledes folk! Mange udviklingshæmmede kunstneres værker er præget af 

et umiddelbart og ’primitivt’ billedsprog, som kan minde om børns, men 

alligevel ofte er meget avanceret. På udstillingen vil vi vise udvalgte 

kunstnere, der, ikke på trods, men i kraft af deres handicap, er i stand til at 

lave interessant og grænseoverskridende kunst af høj kvalitet. 
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LYSBRO KUNST 
 

Alle kan udtrykke sig gennem kunsten 
 
Lysbro KUNST er et aktivitets- og samværstilbud for unge og voksne med fysisk og 

psykisk handicap. Stedet har tilknyttet 35 kunstnere, som alle er en del af et tilbud, hvor 

den kunstneriske faglighed går hånd i hånd med den pædagogiske. Kunstnerne er, ikke på 

trods af, men i kraft af deres fysiske og psykiske handicap i stand til at skabe interessant 

og grænseoverskridende kunst af høj kvalitet. H.M. Dronningen vil møde nogle af 

kunstnerne og se deres aktuelle projekter inden for maleri, tekstil og keramik. 

 

På Lysbro KUNST skaber de 35 kunstnere et mangfoldigt og levende billedsprog på trods 
af deres fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. I værkstederne arbejder kunstnerne 
med unikaværker som maleri, grafik, keramik, glas og tekstil efter interesser og evner. 
 
Kunstnerne lærer at arbejde med kunst på en så professionel måde, at det har værdi både 
i egne og andres øjne, og de arbejder med forskellige udtryksformer med henblik på at 
udvikle et særligt personligt udtryk. Lysbro KUNST har eksisteret i 30 år og opbygget et 
stærkt netværk med erhvervslivet og andre samarbejdspartnere. Kunstnerne har flere 
gange lavet udsmykning til Skanderborg Festival og den årlige festival Hede Rytmer i 
Silkeborg, ligesom de i år 2000 i et samarbejde med COOP Danmark udsmykkede 
samtlige 306 Brugsbutikker i Danmark.  
 
Et af Lysbro KUNSTs mange projekter med erhvervslivet har været at udsmykke 
sengegavle til vandsengevirksomheden Akva Waterbeds i Ry. Det samarbejde førte 
kunstnerne ind på ARKEN Museum for Moderne Kunst. Flere kunstnere er blevet udtaget 
til censurerede udstillinger på bl.a. Biennalen på Rackstadmuseum Arvika i Sverige, og de 
har udstillet på Louvre, KunstCenter Silkeborg Bad og Museum Jorn. Her henter 
kunstnerne fx inspiration i Asger Jorns keramiske arbejder.  
 
Lysbro KUNST arrangerer selv årlige udstillinger med et stort besøgstal og har desuden 
store udstillingsaktiviteter i kunstforeninger.  
 

 

 
Fotos: Lysbro KUNST  
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BLOMST TIL H.M. DRONNINGEN 
 
Kunstner i Lysbro KUNST Megan E. B. Caulfield overrækker H.M. 
Dronningen en blomst ved ankomsten i skolegården, ledsaget af 
afdelingsleder Søren Mørch Sørensen som byder velkommen. 
Megan Elisabeth Bodum Caulfield er 22 år og arbejder med tusch, 
grafik og keramik. Megan har været i Lysbro KUNST i et år. 
Foto: Lysbro KUNST 

 

 
 
 

Kunstner Inger Råen Kristensen 
Fortæller i Tekstilværkstedet. 41 år, har arbejdet i Lysbro 
KUNST i 13 år. 
Arbejder med broderi på symaskine og indsætter de syede 
kunstværker i tæpper, tasker og lignende. Håndbroderer puder 
og ophæng i selvkomponerede designs og i farvestrålende 
materialer. 
Både i keramik, grafik og på maleri benytter Inger sig af hurtig 
og tydelig streg. Foretrukne motiver er naturen og Kongehuset. 
Inger interesserer sig både for det svenske og det danske 
Kongehus og kan navne og fødselsdage på adskillige 
medlemmer. Særligt børnene har hendes interesse.  
Ved besøgets afslutning overrækker Inger Raaen Kristensen H.M. Dronningen et broderet 
patchwork/plaid med et motiv af H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen. 
Foto: Lysbro KUNST 
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Kunstner Jette Schmidt 
Fortæller i Keramikværkstedet. 39 år, har arbejdet i Lysbro KUNST 
i 7 år. 
Jette støber krus af flydende porcelænsmasse. Ridser figurer og 
maler dem, hvorefter de bliver brændt, glaseret og brændt igen. 
Af stentøjsler laver hun fade og figurer, som bliver til unik kunst. 
Jettes glade motiver af dyr og mennesker, fortiden klovne, ses 
både på store malerier, grafisk og på tekstiler.  
Jettes malerier er med på alle Lysbro KUNSTs udstillinger. Hun har 
blandt andet været med til at lave 5 meter høje fuglehuse til 
SmukFest i Skanderborg.  
Jette bor i egen lejlighed i Silkeborg og går 5 km til Lysbroskolen 
og 5 km hjem igen. 
Foto: Lysbro KUNST 
 
 
 
 
 
 
Kunstner Kirsten Pagh 
Fortæller i malerværksted. 
Kirsten Pagh er født i 1959 og har arbejdet med 
tegning og maleri på fuld tid i de 22 år, Kirsten 
har været knyttet til Lysbro KUNST. 
Kirsten har ofte ladet sig inspirere fra lokaliteter 
i Silkeborg og omegn. 
Kirstens udtryk er figurativt og naivistisk, og 
hun har mange udstillinger bag sig. Kirsten har 
udstillet på Museum Jorn, KunstCenter Silkeborg 
Bad, og hun har lavet et stort bestillingsarbejde 
130 x 200 cm for Silkeborg Kommune. Det har 
nu sin faste plads på Silkeborg Rådhus.  
Kirsten har deltaget i workshops i Skotland, Færøerne og Estland. Kirsten var i 2001 med 
til at udstille og åbne en udstilling på det Danske Institut i Athen i Grækenland. Hun har 
desuden deltaget i udsmykningsarbejde for SmukFest i Skanderborg, SuperBrugsen og 
Akva Waterbeds i Ry. 
Foto: Lysbro KUNST 
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FAKTA ● TORVET I SILKEBORG  
 
Belægning Granit 
Inspiration Asger Jorn, automattegning fra 1946 
Arkitekt Schönherr 
Udførelse Buus Anlægsgartner 
Indviet 17. og 18. juni 2017 
 

  
Asger Jorns automattegning fra 1946 som har givet inspiration til formerne i 
granitbelægning, grønne bede og bænke, i springvandet og på den nye torvescene, og i 
trappeopgange fra p-kælder og ny elevator- og toiletbygning, da Silkeborg Torv i 2017 
blev nyanlagt efter opgravning i forbindelse med byggeriet af en stor, to-etagers 
parkeringskælder lige under Torvet. 
 

                
Fotos: Silkeborg Kommune 
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TORVET 
 

Et torv inspireret af kunstneren Asger Jorn 
 

Som en festlig afslutning på H.M. Dronningens besøg i Silkeborg Kommune siger borgerne 

farvel fra hjertet af Silkeborg, Torvet, der er helt nyanlagt med arkitektonisk inspiration 

fra en af kunstneren Asger Jorns automattegninger fra 1946. 

 

Asger Jorn er en del af Silkeborgs DNA, og da Silkeborg bys gamle torv skulle renoveres, 
foreslog mange silkeborgensere at integrere den eksperimenterende kunstner i 
udformningen af det nye torv. Men hvordan samarbejder man med en kunstner, der døde 
i 1973?  
 
Et nærmere studie af Jorns kreative univers og tankegang førte til hans eksperimenter 
med automattegninger – en tegneform, hvor Jorn lod blyanten tegne frit over papiret for 
så bagefter at lede efter figurer eller fantasivæsener, som han malede frem.  
Landskabsarkitekterne hos Schønherr besluttede at deltage i legen. Helt i kunstnerens 
ånd. De fandt former og figurer, som nu kan ses på Torvets store lærred af granit. I 
belægninger, ved bænke og bede, i springvandet og ved andre brygninger på Torvet. 
 
Det nye torv blev indviet i 2017 efter to års byggeri og opgravning til en parkeringskælder 
i to etager under Torvet. 
 
Torvets historie rækker tilbage til Silkeborg bys opståen. Torvet var en del af Silkeborgs 
byplan allerede før Hans Majestæt Kongens allerhøieste Resolution af 15. december 1845 
og 7. januar 1846, som udstak retningslinjerne for den nye by. Brolægningen kom til i 
1877. Torvet har ofte skiftet udseende og funktion. Her har været grisemarked, 
rutebilstation og parkeringsplads. Siden 1979 har Torvet været gågadeområde. 
 
H.M. Dronningen ankommer ved Det gamle Rådhus fra 1857. Det fungerede som rådhus 
frem til 1975. Herefter blev bygningen anvendt som retsbygning, og siden som hjemsted 
for kommunens erhvervsorganisationer. I dag rummer de øverste etager 
ErhvervSilkeborg, der er Danmarks største erhvervsorganisation med flere end 1.000 
lokale virksomheder som medlemmer. I 2017 blev stueetagen overtaget af Café Drewsen, 
som navngivet efter Silkeborgs grundlægger, hvis statue står foran bygningen, samt en 
stor B&O-butik, som desuden har etableret et nyt B&O-museum i kælderen i Det gamle 
Rådhus. 
 
Ved Det gamle Rådhus får H.M. Dronningen fortalt historien om Det gamle Rådhus samt 
præsenteret tankerne bag det nye torv. Herefter går turen forbi det historiske Hotel Dania 
over mod Torvets scene, hvor Prisens Musikkorps spiller med solister, kor og ensembler 
fra Silkeborg Kommune. Der spilles en koncert, som er tænkt som en fortælling om 
Silkeborgs historie, kultur og muligheder. Borgmesteren holder afskedstalen og besøget 
afsluttes. 



 
 

 

 

Side 30 

SILKEBORG ● EGNEN ● SLOTTET ● BYEN 
 

Fra oldtidsmennesker  
til en af Danmarks store vækstkommuner 
 
Siden oldtiden har mennesker bosat sig på Silkeborgegnen og dannet fællesskaber. De 
anlagde bopladser langs Gudenåen og satte gravhøje over deres døde. Det var her 
Tollundmanden blev lagt i mosen, og her befolkningen opførte landsbykirker.  
 
Silkeborg Slot var her længe før byen. Slottet blev anlagt som en borg i urolige tider i 
forsommeren 1385. Den blev bygget i dronning Margrete 1.’s tid, og over årene var slottet 
ejet af både adel, bisper og konger, indtil slottet blev ødelagt og forfaldt under 
Svenskekrigene i 1600-tallet. Resterne af slottet blev senere revet ned og brugt som 
byggematerialer til opførelsen af Silkeborg Hovedgård i 1767. Hovedgården er i dag fredet 
og er Silkeborgs ældste eksisterende bygning. 
 
Silkeborg er en ung by. I begyndelsen af 1800-tallet var her kun ca. 30 indbyggere, og 
det var først, da fabrikanten Michael Drewsen ankom med sine håndværkere i 1844 for at 
opføre Papirfabrikken ved Gudenåens vand, at Silkeborg udviklede sig til en by. Lige siden 
er byen vokset år for år. Ja, lige så langt, nogen kan huske tilbage, er Silkeborg vokset 
både som by og som område. I dag er vi et fællesskab med næsten 100.000 indbyggere 
og en af Danmarks store kommuner. 
 
 
FAKTA ● HISTORISKE ÅRSTAL 
 
 10.000 f.Kr. Silkeborgegnen formes af istiden 
 4500 f.Kr. De første gravhøje 
 350 f.Kr. Tollundmanden lægges i mosen 
 1100 e.Kr. De første landsbykirker 
 1385   Silkeborg Slot 
 1645  Svenskekrigene lægger slottet i ruiner 
 1767  Silkeborg Hovedgård bygges af rester fra slottet 
 1844  Papirfabrikken bygges  
 1861   Hjejlen søsættes 
 1900  Silkeborg bliver købstad 
 1935  Asger Jorn uddannes lærer fra Silkeborg Seminarium 
 2000   Papirfabrikken lukker og en ny bydel ’Papirfabrikken’ opstår 
 2018 I Silkeborg by bygger AP Pension den nye bydel ’Søtorvet’ og 

Aberdeen Asset Management opfører et af Danmarks højeste 
bygninger ’Papirtårnet’ på 70 meter og 23 etager 

 2025  Silkeborg Kommune ventes at have rundet 100.000 borgere 
 


