
Borgen Silkeborg må have navn efter det gamle ord 
»silk« eller »selja«, der betyder kær og har været 
godt beskrivende for beliggenheden ved Guden-
åens udløb i Langsøen. Stedet er etableret 1385 
yderst på et næs ved udløbets østside, der ved en 
kunstig grav blev afskåret fra det faste land (jf. 
fig. 1). Denne træborg afløstes senere af murede 
bygninger. Øjensynligt i Århusbispernes ejertid 
(o. 1430-1536) rejstes et stort stenhus med hvæl-
vinger, der synes at have været i brug endnu i 
1600-tallet.1 
 Kapellet. Efter reformationen optræder i lens-
regnskabernes inventarier 1588 og 1611 en del 
messeudstyr, som givetvis var katolsk og viser hen 
til eksistensen af et kapel på middelalderborgen. Ud-
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styrets katolske oprindelse fremgår dels af dets ka-
rakter, dels af dets stedvise omtale som ‘gammelt’, 
dels deraf, at stykkerne ved antegnelsen o. 1600 
tydeligvis ikke fungerede i kirkelig sammenhæng.
 Inventariet 1588 anfører, med et par tilføjelser 
fra 1611: 1) Et gammelt alterklæde. 1611 tilføjes, 
at klædet var af groft hørgarnslærred. 2) En for-
gyldt kalk og disk. 3) »To Mesing Kierter (alter-
stager) att bruge udi en Kierche«. Måske optræder 
yderligere et sæt 1611. 3) En rød fløjls messehagel 
med et guldkors på; 1611 tilføjes, at hagelen var af 
groft hørgarnslærred. 4) En messe særk (en mes-
seskjorte).
 Sammen med messeudstyret opfører inventa-
riet 1588 nogle verdslige middelaldertekstiler og 

Fig. 1. Slotsholmen i Silkeborg, set fra vest hen over Gudenåen. På tomten er med hække markeret fundamenterne 
af et stort senmiddelalderligt stenhus. Foto EN 2006. – The castle islet of Silkeborg seen from the west across the Gudenå.



6338 KIRKERNE I SILKEBORG

fem duge med silkebroderede våbener for bisper-
ne Niels Clausen (†1531) og Ove Bille (†1555).2 
Dette antyder, som man også umiddelbart kunne 
forvente, at også messeudstyret snarest stammede 
fra den tid, da Århusbisperne sad på Silkeborg.
 Udstyret behøver ikke nødvendigvis at have 
hørt til i et permanent indrettet kapel på borgen. 
Det kan have udgjort en art ‘privat- eller rejse-
kapel’, som bisperne førte med sig, og som blot 
mere tilfældigt var endt på Silkeborg. Også i det 
tilfælde vil man kunne tale om et kapel på Silke-
borg; blot har det ikke været permanent udstyret. 
Men denne mulighed forekommer mindre sand-
synlig i lyset af de lange perioder, Århusbisperne 
opholdt sig på Silkeborg. Også tilstedeværelsen 
af et (med al sandsynlighed katolsk) alterklæde 
(nr. 1) må pege i retning af et mere permanent 
borgkapel.

 Et syn i forbindelse med Frederik Urnes over-
tagelse af lenet 1642 er sidste gang, den forgyldte 
kalk og disk (nr. 2) optræder.3 Den kan have tjent 
en lejlighedsvis nadver, men intet i øvrigt tyder 
på kirkelige funktioner efter reformationen. 
 Et altersæt fra 1641, der nu findes i Silkeborg 
Kirke (s. 6287, med fig. 9), og som bærer våbener 
for Mogens Høg (Banner), kan dårligt have hørt 
hjemme på Silkeborg Slot, selv om han var lens-
mand her 1650-58.
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