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Silkeborg By 

Havneområdet 



2  Ørneapoteket 
Bygning fra 1898 og bygget af en tømrer med sans for 
detaljer. Huset er tegnet af Anton Rosen og har det første 
eksemplar af Silkeborgs byvåben.  

1  Det gamle rådhus 
Rådhuset er bygget i 1857 og fungerede som rådhus med 
mere til 1976. Nu er her turistbureau, men det gamle råd-
husur skal stadig trækkes op med håndkraft hver uge.  

3 
 Tollundkrukken 
Værk fra 2002 af Peter Brandes, der fortæller historien om 
Tollundmanden, det berømte jernalderfund der kan ses på 
Silkeborg Museum.  

4  Gavlmaleri 
Udført af unge KFUM-spejdere i 1995 i anledning af Silke-
borgs 150 års jubilæum efter originaltegning af kunstneren 
Asger Jorn. 

5  Den gamle præstegård 
Den gamle præstegård er opført i 1858 til digterpræsten 
Jens Christian Hostrup. De nygotiske kamtakkede gavle 
blev ofte brugt til at fremhæve en bygnings betydning.  

6  Kornmod Realskole 
Kornmod Realskole er en af Silkeborgs ældste skoler. Den 
blev oprettet så tidligt som 1860’erne som friskole.  
Tidligere hed Kornmod Silkeborg Realskole.  

7  Det smalle hus 
Det smalle hus er fra 1886 og bygger bogstaveligt bro mel-
lem realskolens gamle og nye bygning. Bemærk de fine 
statuer som pynter på første sal.  

8  Th. Langs Forskoleseminarium 
Th. Langs første forskoleseminarium opførtes her i 1894. 
Det var kun beregnet for piger, de kunne her uddanne sig 
til lærerinder. Seminariet eksisterer ikke mere, men der er 
stadig skole i bygningen.  

9  Silkeborg Station 
Silkeborg Station er fra 1871, hvor banen til Skanderborg 
åbnede. Stationen var i mange år udgangspunkt for hele 
fire jernbanelinjer. Nu er der kun en tilbage.  

10  Silkeborg Bibliotek 
Bygningen her blev ikke kun bygget til bibliotek, 
men også badeanstalt og museum. Siden åbningen 
i 1920 er museet flyttet - men til gengæld huses 
nu Silkeborg Arkiv.  

11 
 "Rampelys" 
Rampelys er en af byens mest alsidige live-scener. 
Den startede i 1980’erne som et kulturhus for 
blandt andet film, kunst og musik. Rampelys drives 
af frivillige. 

Find vej i 

Silkeborg By 

Vil du have en længere historie? 
Find den på  
www.silkeborgarkiv.dk/find+vej 
Eller skan QR-koden. 
Det er nødvendigt, at din telefon  
kan gå på internettet. 

Find post X — og få et diplom 
Ved siden af kortet er der billeder med en detalje 
fra hver post. Samt et bogstav i hvert billede. Når 
du har fundet frem til posten, skal du finde ud af 
hvilket billede, der passer til posten ved at finde 
detaljen på stedet. Skriv så bogstavet fra billedet i 
felterne underkortet. Når du har været ruten igen-
nem vil der stå i feltet, hvad du skal gøre for at 
finde den 21. post– Post X.  

God Tur. 

Orienteringsløb og byhistorie 
Find vej i Silkeborg By  er et orienteringsløb i byen. 
Ved hver post fortæller vi en lille bid af Silkeborgs 
historie. Brug kortet på den anden side til at finde 
vej til posterne. Turen er ca. 3,5 km. lang. 

19  Silkeborg Kirke 
Silkeborg fik sin kirke forholdsvis sent nemlig i 1877. Inden 
da foregik de kirkelige handlinger i Linå og på Silkeborg 
Hovedgård. 

18 
 Hovedgårdslængen 
Her findes Silkeborg Arbejdermuseum, hvor man kan se, 
hvordan en papirarbejderbolig kunne se ud omkring 1915. 
Lejligheden er på 26 kvardratmeter.  

17 
 Knaps villa 
Den store villa er fra 1921 og er oprindelig opført som bolig 
for bankdirektør A. Knap, men den har også tjent som fø-
deklinik, kollektiv og turistbureau.  

16  Michael Sørensens Stiftelse 
Byggeriet er fra 1931, opført som boliger til ældre. Mikael 
Sørensen gav kommunen 100.000 kr. at bygge for, blandt 
andet med den betingelse at han selv blev vicevært.  

15  Havnesporet 
Dette gamle jernbanespor forbandt bl.a. Silkeborg Papirfa-
brik med det danske jernbanenet fra 1872 og er et minde 
om en bynær storindustri. Sporet lukkede i 1995. 

14 
 Silkeborgskolen 
Det hele startede i ”Villa Bella Vista”, der blev opført i 1897 
som pensionat til Kneippkuranstalt. I 1902 flyttede Silke-
borg Husholdningsskole ind, siden har den været brugt 
som skolebygning og rummer nu "Silkeborgskolen". 

13 
 Sønderport 
Bygningskomplekset Sønderport stod færdigt som arbej-
dernes forsamlingsbygning i 1941. Den funktionalistiske 
bygning rummede blandt andet sal med plads til 1500. 

12 
 Rosens Vandtårn 
Vandtårnet er opført i 1902 af fabrikant Commichau som 
vandforsyning til tekstilproduktion. Vandtårnet blev fredet i 
1986. 

20  Hotel Dania 
Hotellet er Silkeborgs ældste fungerende hotel fra 1848. 
Bygningen fik en ekstra etage i bindingsværk sat på i 1916.  


