
Byens to kirkegårde, den ældre, nu nedlagte Østre 
Kirkegård og den egentlige kirkegård, Vestre Kir
kegård, drives i fællesskab af menighedsrådene i 
Silkeborg Sogn og Mariehøj Sogn. Om Alders
lyst Kirkegård se s. 6314.

ØSTRE KIRKEGÅRD mellem Vestergade og 
Kalgårdsvig er byens gamle kirkegård, anlagt 
1851 og udvidet vestover 1866 og 1871. Den 
udgør 1,4 hektarer og fremtræder i dag som en 
‘mindekirkegård’, idet der siden udgangen af 
2000 ikke foretages nye begravelser. Kirkegår
den, der er smukt beliggende over den skov
klædte skrænt ned mod søen, har siden 1994 
gennemgået en større omlægning efter udkast 

af landskabsarkitekt Hans Jørgen Nielsen, Skan
derborg. Ved omlægningen bevares et stort antal 
grave og monumenter, og skellet mellem kir
kegårdens tre afsnit er tydeligt markeret ved 
hække af taks.

VESTRE KIRKEGÅRD længere mod vest, op
rindelig kaldet Assistenskirkegård eller Den nye 
Kirkegård, er anlagt 1881. Den er adskilt fra Østre 
Kirkegård ved en række villaer og lystskoven 
Lunden, hvis pavillon fra 1888 tidligere indeholdt 
sommerrestaurant og forlystelsesetablissement.1 
Efter fire udvidelser mod vest, øst og nord, den 
seneste 1975, udgør kirkegårdens samlede areal 
nu ca. 11,3 hektarer, hvoraf ca. 3 hektarer er skov. 

KIRKEGÅRDE

Fig. 1. Parti af Østre Kirkegård med begravelse for skolestifteren Theodora Lang (†1935) og hendes familie. Foto 
EN 2006. – Part of Østre Kirkegård with tombs of the school founder Theodora Lang and her family.
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Efter en reguleringsplan nedlagdes en del grav
steder, og områderne blev tilsået med græs eller 
tilplantet med træer, så disse partier fik karakter af 
park og skov. Asfalterede veje tillader trafik med 
motorkøretøjer. En †klokkestabel havde 192488 
plads ved kirkegårdens hovedindgang fra Vester
gade. Den var i stavkirkestil med spånklædt sadel
tag og rummede nedennævnte *klokke. 
 Kapellet (fig. 2) midt på kirkegården, indviet 2. 
sept. 1942, er tegnet af arkitekt Knud Axel Sø
rensen, Silkeborg, der vandt førstepræmie ved en 
konkurrence 1938. Den funktionalistiske bygning 
med tilhørende urnehal har lavt, afvalmet tag og 
travertinindfattede åbninger. Salen er 1996 om
bygget og nyindrettet i let reduceret skikkelse 
ved arkitekt Mogens Svenning, Horsens, der også 
har afsat farver i rummet. På væggen er ophængt 

et stort maleri af Martin Qvist, Kristus som sæ
demanden (signeret »Qvist 96«). En halvcirkulær 
talerstol er opsat på gulvet.
  Orglet, med otte stemmer, to manualer og pe
dal, er bygget 1967 af I. Starup & Søn, Køben
havn. Det tidligere †orgel, med otte stemmer, ét 
manual og pedal, var bygget 1942 af Marcussen 
& Søn, Aabenraa, med genanvendelse af tilovers
blevne orgeldele fra Silkeborg Kirke, jf. s. 6295.2

 Klokken er fra 1911, tværmål 67 cm, skænket 
til Silkeborg Kirke af bankdirektør og justitsråd 
Oscar Lund og hustru (s. 6297). Indskrifter med 
fraktur, om halsen kantet af tre lister: »Til Silke
borg Kirke gjorde De Smithske Klokkestøberier 
i Aalborg mig Aar 1911«. På legemets ene side 
læses: »Ske din Villie, som i Himlen saa og paa 
Jorden«. På den anden er fremstillet Silkeborgs 

Fig. 2. Parti af Vestre Kirkegård med kapel og krematorium, opført 1942 efter tegninger af arkitekt Knud Axel 
Sørensen, Silkeborg. Foto EN 2006. – Part of Vestre Kirkegård with chapel and crematorium by the architect Knud Axel 
Sørensen 1942.
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byvåben over givernes initialer »O.C.L.«. Klok
ken fungerede i Silkeborg Kirke, til den 1942 fik 
plads i det nye kirkegårdskapel, hvor den hænger 
i det sydøstre hjørne.
 En tidligere *klokke er fra 1924 og havde plads 
i †klokkestablen. Den støbtes af en ældre klokke 
fra 1865, der var skænket til †kapellet på Silkeborg 
Hovedgård af købmand Rasmus L. Høltzermann, 
og bar derfor på siderne samme giverindskrifter 
fra 1865 som denne (se s. 6342). Derudover læs
tes om halsen: »Omstøbt 1924 af B. Løw og Søn, 
København«. Da klokkestablen måtte tages ned 
1988, valgte man at skænke klokken til Det Dan
ske Missionsselskab, hvor den nu bruges i Argot
kirken, i byen Tiruhoilur i Sydindien.

 Et (†)krematorium i kælderen under kapellet var 
i brug fra 1945 til 1993, da det afløstes af en ny 
stor krematoriebygning vestligt på kirkegården, teg
net af arkitekt Ejner Olesen, Silkeborg. 
 Et †ligkapel (fig. 3) fra 1884 lå på den nuværen
de parkeringsplads ved Vestergade. Det var byg
get efter tegning af arkitekt Anton Rosen og var 
sammen med Afholdsforeningen i Østergade den 
første af de mange bygninger, han opførte i byen. 
Bygningen var af røde mursten og havde åben, 
søjlebåret forhal. Kapellet var i brug til 1942 og 
blev nedrevet 1967.
 Mindesten for faldne frihedskæmpere. En ‘minde
plads’, syd for kapellets hovedindgang, for 15 sil
keborgensere, der døde under besættelsen 1940

Fig. 3. †Kapel på Vestre Kirkegård, opført 1884 efter tegninger af Anton Rosen. Foto 
i Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv. – †Chapel at Vestre Kirkegård by the architect Anton 
Rosen 1884.
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45, er indviet 15. nov. 1947. En stor kampesten, 
smykket med indhugget egeløv, bærer indskrif
ten: »I Taknemmelighed mod de Bysbørn/ der 
satte Livet til under Kampen/ for Danmarks 
Frihed i Aarene 19401945/ rejste Silkeborg By 
dette Minde/ at vidne for kommende Slægter.// 
Enighed er Styrke/ Tro er Sejr.// End er der en 
Gud for oven/ der raader for Danmarks Sag«. 15 
andre sten bærer navnene på de døde.
 Fællesgrav fra 2. verdenskrig. I kirkegårdens syd
vestre hjørne er begravet 303 tyske flygtninge og 
15 tyske soldater. På et indhegnet, græsklædt om
råde står et større antal korsformede gravminder 
af granit af gængs tysk type fra 2. verdenskrig med 
op til fire navne pr. sten (sml. bl.a. Lemvig, DK 
Ringkøbing 426f., og Vejle, DK Vejle 257). Korsene 
er opstillet 1992 og afløste da navneplader ned
lagt i græsset 1969. En liggende mindesten midt 
på fællesgraven, også fra 1992, bærer indskrifter 
på tysk og dansk: »Hier ruhen 303 Flüchtlinge 
und 15 deutsche Soldaten, Opfer des zweiten 
Weltkrieges«. Indskriften på en kampesten op
stillet i de første efterkrigsår opregner et lidt af
vigende antal begravede: »Minde for 308 Tyske 
Statsborgere 194547«.

KIRKEGÅRDSMONUMENTER. Af disse 
findes nr. 18 på Østre Kirkegård, mens de to 
yngste, nr. 910, er opsat på Vestre Kirkegård.
 1) (Fig. 4). O. 1865, over Fanny Ida Elisabeth 
Nielsen, f. Kjerrumgaard, *4. nov. 1822, †9. feb. 
1862, Carl Frederik Nielsen, apoteker i Silke
borg, *20. aug. 1807, †23. juli 1865, samt [Franzi
ska Nielsen, f. Kjerrumgaard, *29. juni 1826, †24. 
okt. 1911].
 Klassicistisk stele af sandsten. Stelen er bred og 
forholdsvis kort, idet en betydelig del af højden 
udgøres af et kronende, hvidt marmorkors med 
trekløverender, 100 cm høj. Også den indfældede 
indskrifttavle med fordybede versaler er af hvidt 
marmor, og stelen afsluttes af en lav gavl med 
akroterier som base for korset. På kanten af den 
glatte sokkel læses signaturen (versaler): »af Senker 
i Aarhuus«. På kirkegårdens nordlige halvdel.
 2) O. 1866, over Ane Dorthea Rützou, f. Holm, 
*1791, †1859, og Johan Henrik Bindesbøll, 
*1820, †1866. Sandstensgrotte med indskrift i 

fordybet antikva på glatslebet felt af uregelmæssig 
form. Grotten, der er uvanligt knortet, dækkes 
af ranker med trefligede blade på nopret bund. 
Monumentet står ved kirkegårdens nordre hegn, 
omtrent midtfor.
 3) (Fig. 5). O. 1874, over købmand »Rasmus L[a]u 
[rit]s Höltzermann«, 18031874 (jf. s. 6339ff.), Mar
lene Höltzermann, 18071873? samt Ane Rasmi
ne Höltzermann. Sandstensgrotte med indfældet, 

Fig. 4. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1865, over Ida 
Elisabeth Nielsen, f. Kjerrumgaard, †1862 og apoteker 
Carl Frederik Nielsen, †1865 samt Franziska Nielsen, 
f. Kjerrumgaard, †1911 (s. 6334). Stelen er signeret af 
stenhugger Senker, Århus. Foto Jens Jørgen Frimand 
1979. – Churchyard monument, c. 1865, to Ida Elisabeth 
Nielsen née Kjerrumgaard, the pharmacist Carl Frederik 
Nielsen, and Franziska Nielsen, née Kjerrumgaard. 
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hvidt marmor og spor oventil efter et nu mang
lende kors; nu 102 cm høj. Indskrift med fordybet 
antikva på en tavle, der har karakter af en bogrulle, 
som ruller sig ud på monumentets lave sokkel. Ste
nen dækkes af ranker med trefligede blade, og over 
indskriften er indsat en oval laurbærkrans. Midt på 
kirkegården.
 4) O. 1874, renoveret 1994, over byens grund
lægger Michael Drewsen og hans familie. Mo
numentet udgør nu en lyngplantet gravhøj med 
en lille kronende oldtidsdysse af fire sten. Som 
nedgang til gravkammeret tjener en trappe med 
sidemure og indgangsportal i gotisk stil og over
skriften: »Michael Drewsen«. Tremmedøre med 
navnet og årstallene »180474« giver indsyn til et 
hvælvet kammer med fire mørklakerede kister i 
nyrenæssance og nyklassicisme. Ved renoveringen 
1994 blev gravstedet frilagt og kisterne konserve
rede.
 5) O. 1875, med påskriften: »M. Dues Fami
liebegravelse«. Sandstensgrotte med rest af kro
nende, hvidt marmorkors, nu 45 cm høj. Stenen 
dækkes af rankeværk på nopret grund, og i den 
er indfældet en fladbuet tavle af hvidt marmor 
med indskrift i fordybet antikva. Monumentet er 
opsat på en nyere plint. På kirkegårdens nordre 
halvdel. 
 6) O. 1876, over Elisa Canariis Klein, f. Stabell, 
*3. jan. 1828, †14. april 1856, og Louise Cana
riis Klein, f. Tronheim, *22. sept. 1839, †19. april 
1876. Sandstensgrotte med indfældet skriftplade 
i hvidt marmor og spor efter kronende kors i 
samme materiale, nu 78 cm høj. Indskrift med 
fordybede versaler. Sandstenen dækkes af ranker 
af egeløv på nopret bund. På kirkegårdens østlige 
del op imod hegnet til Vestergade. 
 7) O. 1879, til markering af »Rebslagermester 
N. C. Nissens FamilieBegravelse. 1879«. Sand
stensgrotte med indfældninger af hvidt marmor 
og kronende kors af samme materiale, 77 cm høj. 
Indskrift med fordybet antikva på svagt rund
buet marmortavle, hvorover der er fæstnet en 
lille medaljon, Thorvaldsens ‘Dagen’ (medaljonen 
manglede 1979). Grotten, hvis underdel udgør et 
sokkelparti, dækkes af løvværk på nopret bund. 
På kirkegårdens sydside op imod hegnet til Ve
stergade.

 8) O. 1887, over Major G. W. Behmann, *17. 
juni 1814, †2. jan. 1866, og hustru A. M. Beh
mann, f. Wedelfeldt, *2. nov. 1828, †8. febr. 1887. 
Sandstensgrotte, 81 cm høj, med egeløv på nop
ret bund og indfældet fladbuet skrifttavle, der bæ
rer indskrift med fordybede versaler. På soklens 
kant er indhugget navnet »Herskind« (versaler), 
der kan være en signatur (jf. nr. 1). Ved det nor
dre hegn i nordøsthjørnet, lige bag ved Michael 
Drewsens gravhøj.
 9) O. 1895, over kalkværksejer Jens Andersen, 
»født i December 1838« i Haarup, †5. juni 1895 i 
Silkeborg, og Bodil M. Andersen, *31. maj 1841 i 
Haarup, †25. juni 1901 i Silkeborg. Stele af sand
sten med aftrappet sokkel, 190 cm høj. Indskrift 
med indhuggede versaler og fraktur (navnene). 

Fig. 5. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1874, over køb
mand Rasmus Laurits Høltzermann og hustru Mar
lene Høltzermann samt Ane Rasmine Høltzermann (s. 
6334). Foto EN 2006. – Churchyard monument, c. 1874, 
to Rasmus L. Høltzermann and his family.
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Øverst spor efter indfældet medaljon af hvidt 
marmor, og på soklen rester af mindesentens. 
Monumentet, der skal være det ældste på Vestre 
Kirkegård, står midt på dens østlige del.
 10) O. 1924, over Jacob Christensen, redaktør af 
Silkeborg Socialdemokrat, *21. juli 1873, †3. dec. 
1924. Han var folketingsmand for Silkeborgkred
sen i femten år og formand for Jysk Husmands
kreditforening fra 1916 til sin død. Monumental, 
rejst granitsten, 195×102 cm. Indhuggede versa
ler under forsænket medaljon med bronzebuste 
i højt relief. På Vestre kirkegårds østlige del på 
et stort cirkulært gravsted med foranlagt mindre 
sten, der har rester af mindevers.
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