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Silkeborg Kommunes borgmester, Steen Vindum ledsagede Dronningen 
rundt på pladsen foran Rådhuset, inden de gik ind i byrådssalen, hvor 
borgmesteren forestod den officielle modtagelse. 

   
 Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.            Printervenlig version

Årets sommertogt, mandag den 3. september 2018, drog dronning Margrethe alene af sted med 
Kongeskibet Dannebrog, da hendes gemal, prins Henrik, ved årets begyndelse, tirsdag den 13. februar, 
stille ind. 
Årets togt gjaldt denne gang et officielt besøg i Danmarks 11. største kommune, Silkeborg Kommune, 
hvor Dannebrog havde lagt til i Horsens Havn. 
Kongehusets Krone 12 ankom præcis klokken 10.00 med dronning Margrethe til Silkeborg Rådhus, hvor 
Statsforvaltningsdirektør, stiftamtmand Helle Haxgart, udråbte et nifoldigt leve for Majestæten, inden 
hun overdrog værtskabet videre til Silkeborg Kommunes borgmester, Steen Vindum, V - Venstre. 
Det var denne gang 17. gang dronning Margrethe besøgte Silkeborg, siden 1954, hvor dronningen første 
gang besøgte byen sammen med sine forældre, kong Frederik IX og dronning Ingrid. 
Inden Helle Haxgart udråbte et nifoldigt leve overrakte den syvårige blomsterdreng fra Virklund Skoles 
første klasse, Alfred Rabølle, velkomstbuketten til Dronningen. Alfred Rabølle var vinder af en 
tegnekonkurrence blandt 1. klasserne på Virklund Skole. Han tegnede dronningen og hendes to 
gravhunde og vandt æren til at overrække Majestæten blomster. 
 
 



  

Her på Rådhuset i Silkeborg fandt den officielle 
modtagelse af Dronningen sted i byrådssalen, hvor 
kommunens borgmester, Steen Vindum, præsen-
terede hele byrådet. 

  Inden det royale besøg i Silkeborg kunne finde sted 
havde kommunens folk meget travlt med at 
klargøre pladsen udenfor Rådhuset som her, hvor 
den røde løber måtte pænt lægges ned. 

  

 

    

Silkeborg Kommunes borgmes-
ter, Steen Vindum, og hustru 
Charlotte Vindum stod klar til at 
modtage dronning Margrethe. 

  Inden stiftamtsmand, Helle Hax-
gart udråbte et nifoldigt leve, 
overrakte den 7-årrige blomster-
dreng Alfred Rabølle dronningen 
velkomstbuketten. 

  Statsforvaltningsdirektør, Helle 
Haxgart, udråbte et nifoldigt leve 
for Majestæten, inden hun ledsa-
gede dronning Margrethe over til 
Silkeborg Kommunes borgmes-
ter. 

  

     
Under den officielle modtagelse i byrådssalen på 
Rådhuset trak hele Gardehusarregimentets Hest-
eskadron hen ad Søvej, op foran Rådhuset, med 
den fantastiske udsigt ud over Silkeborg Langsø. 

  Eskadronen har 75 heste, 
hvor de 3 af dem er sorte 
frisere som her, pauker 
hesten. 
15 skimlede varmblods-
heste (trompeterheste) og 
de resterende 57 er brune.

  Et firespand med landauerkareten trak op.
Kareten benyttes ved sommertogter, er bygget i 
1889 og vejer 650 kg. Den er sort og kan udstyres 
med en sort læderkaleche. 



Adskillige tusinde borgere, af kommunens 92.169 indbyggere, havde i det fantastiske vejr taget plads i 
gaderne, Silkeborg og omegn, hvor dronningen skulle passere forbi, for at få et glimt af kommunens 
kongelige gæst. 
I byrådssalen på Silkeborg Rådhus bød borgmester Steen Vindum Majestæten velkommen til Silkeborg 
og overrakte byens gave. Dronningen fik et smukt keramikrelief i hvidt hollandsk ler designet af 
keramiker Katrine Nyholm. 
Efter byens officielle modtagelse på Rådhuset drog dronning Margrethe sammen med borgmester Steen 
Vindum og hustruen Charlotte Vindum ud på dagens første karettur, en tur på 2,5 kilometer, fra 
Silkeborg Rådhus op gennem gågaderne, Vestergade og Søndergade, videre ad Christian 8's Vej, 
Frederiksberggade og Sanatorievej, med ankomst på Gudenåvej ved Museum Jorn. 
Under modtagelsen havde hele Gardehusarregimentets Hesteskadron trukket op, foran Rådhuset, med 
48 ekvipager, to forrider, samt den åbne landauerkaret, der i et firspand eskorterede Majestæten rundt i 
Silkeborg. 
 

  

Silkeborg Kommunes kongelige gæst, dronningen 
og borgmesteren, spadserede frem til kareten, der 
havde linet sig op foran Rådhuset. 

  Kongehusets fine åbne landauerkaret var klokken 
10.55 klar til at eskortere dronningen og borg-
mesteren med hustru rundt i byen. 

  

     
Dronning Margrethe steg først 
op i kareten, hvor værten straks 
med hustru fulgte efter. 

  I Gardehusarregimentets åbne landauerkaret sad 
dronning Margrethe og Silkeborg Kommunes borg-
mester, Steen Vindum, med frue, Charlotte 
Vindum. 

  Borgmester, Steen Vindum, med 
hustruen, Charlotte Vindum, steg 
efter dronningen også op i den 
kongelige karet. 

 
Den første karettur, på 25 minutter, gennem midtbyens gågader til Sydbyen stoppede op foran Museum 
Jorn, hvor dronningen spadserede en tur rundt i parken, Danmarks Outdoor Hovedstad ved Gudenåen. 
I de grønne områder drog Margrethe ud på broen over selve Gudenåen, inden besøget fortsatte inden 
døre på på selve Museet Jorn. 
Inde på museet blev Dronningen fremvist tre udstillinger. Den nyåbnede udstilling med Per Kirkebys 
værker, en smykkeudstilling af Asger Jorn og 52 helt nyopdagede Jorn-værker. 



Det er kun fire dage siden museet sidst havde kongeligt besøg. Kronprins Frederik forestod nemlig 
torsdag den 30. august kl. 17:25 åbningen af en ny udstilling af PER KIRKEBY: MASKINER FOR LYS 
OG SKYGGE. Udstillingen er åbent fra den 31. august - 9. december 2018. 
Per Kirkebys udstilling denne gang består af mursten, skulpturer og arkitektur. Normalt bliver der 
klippet en snor, når man åbner en udstilling, men denne gang gik det anderledes til. Kronprinsen fik 
nemlig æren af at lægge den sidste mursten på Kirkebys seneste værk. 
På selve museet forestod direktør Jacob Thage modtagelsen af dronningen og bød hende velkommen. 
Det var sjette gang H.M. Dronning Margrethe gæstede Museum Jorn i Silkeborg. 
 

  

Midtbyens gågader, Vestergade og Søndergade var 
tætpakket i begge sider, da kareten her i svinget ved 
Torvet passerede forbi. 

  PER KIRKEBY - MASKINER FOR LYS OG SKYGGE
Udstillingen er dedikeret til Per Kirkebys arbejde 
med murstensskulpturer og arkitektur igennem 
mere end 50 år. 

  

  

Kunstneren Per Kirkeby har doneret sit righoldige 
arkiv til Museum Jorn i Silkeborg, omkring 3000 
værker. Her et af kunstmalerens store malerier. 

  Som den sidste mand i Gardehusarregimentets 
Hesteskadron var Silkeborg Kommunes special-
arbejder Jan Rohde, der havde fået den tjans at feje 
alle hestepærerne op efter det store optog, der 
inkluderede de mange hestes efterladenskaber. 

  

  

Politiet i Silkeborg holdt ro og orden i hele byen, da 
dronning Margrethe aflagde sit officielle besøg.  

  Museum Jorn rummer Danmarks næststørste kunst 
-samling på over 20.000 værker. 
Museet har verdens største samling af Asger Jorns 
og Per Kirkebys værker. 

 



Efter det royale besøg på Museum Jorn, drog dronningen og borgmesterparret igen op i 
landauerkareten, ud på dagens anden tur, en tur på 1,5 kilometer, der igen gik ad Gudenåvej og 
Sanatorievej. Så denne gang videre ned ad Vejlbovej og hen ad Marienlundsvej til det femstjernede 
hotel, Gl. Skovridergaard, hvor kommunens frokost fandt sted. 
De 78 inviterede gæster satte sig straks til bords, hvor borgmester Steen Vindum ledsagede dronning 
Margrethe til hovedbordet. Menuen var sammensat af lokale råvarer fra Silkeborgegnen, på en sådan 
måde, at kommunens 20 plejecentres egne køkkener selv kunne fremstille en tilsvarende menu, der 
lænede sig op ad dronningens. 
 

Menuen 
Forret:      Skærising, Danske kartofler, Syltede løg og Urtemayo. 
Hovedret:  Duet af dansk gris, Mini rødder, Frikassé med urter og Pommes fondant. 
Dessert:     Sat vaniljecreme, Sensommer bær og Krystalliseret hvid chokolade. 

 
Borgerne i Silkeborg og omegn kunne om aftenen, kl. 17.30 eller kl. 19.30, som gæst på Gl. 
Skovridergaard bestille samme treretters menu af de lokale råvarer med vine og kaffe, som dronningen 
havde fået serveret. 
 

  

Hele Gardehusarregimentets Hesteskadron drog ud 
på Margrethes anden karettur, her ned ad Sana-
torievej. 

 Dronning Margrethe sad med front i kørselsret-
ningen og nød udsigten, medens borgmesteren for-
talte stolt om byen. 

  

  

Silkeborgs Kommunes borgmester Steen Vindum 
og hustru Charlotte Vindum sad i kareten med 
front mod dronning Margrethe og ryggen imod 
kørsels-retningen. 

  Gardehusarregimentets bagtrop, her på vej hen ad 
Vejlbovej, inden sidste gade, Marienlundsvej, 
slutter karetturen af foran Hotel Gl. Skovrider-
gaard. 

 
Dronningens eftermiddagsprogram, efter kommunens frokost på Gl. Skovridergaard, gjaldt privat 
virksomhedsbesøg, køkkenvirksomheden DESIGNA i Kjellerup. Virksomheden er Danmarks største, 
privatejede køkkenproducent, der blev grundlagt i 1992 som møbelfabrik af Henning Christensen. 
Produktionen af køkkener, bad og garderober begyndte i år 2000. Fra 1992 til 2007 blev fabrikken 
udvidet mindst 10 gange, hvor virksomheden i dag beskæftiger 170 ansatte. Dronningen blev på 
DESIGNA modtaget af adm. direktør Erik Høj, hovedaktionær Per Christensen og bestyrelsesformand 
Christian Overgaard. 



Virksomheden har godt 60 forhandlere fordelt i Danmark, Norge og på Færøerne. 
Mandagens sidste punkt i Silkeborg gjaldt dronningens besøg på herregården Neder Kjærsholm 
Hovedgaard i Thorning. Kjærsholm nævnes første gang i historien i 1558. Bindingsværk fra 1600-tallet 
er bevaret på gårdens nord-fløj og en sjælden stjernestenpigning er bevaret i den gamle borggård. 
Ejer siden 2006, Tove og Thorbjørn Risgaard, fremstiller vin. De første 3875 vinplanter blev sat i jorden 
i 2009. I dag har gården omkring 6000 vinstokke, hvor den første kommercielle vinproduktion af hvidvin 
fandt sted i 2013. 
Dronning Margrethe fik en fyldig præsentation af herregårdens historie og bygninger, og så gårdens 
fangehul. Derefter fortsatte besøget på den anden side af den lille bro ved voldgraven i vineriets 
produktionslokaler og vinkælder. 
 

  

Sidste del af karetturen i den åbne landauerkareten 
gik her ned ad Vejlbovej, så sidst hen ad Marien-
lundsvej, hvor turen sluttede af foran Skovrider-
gaarden. 

  Dronningen drog ud i kongehusets Krone 12 til 
eftermiddagens program. Besøg hos køkkenvirk-
somheden DESIGNA i Kjellerup og herregården 
Neder Kjærsholm Hovedgaard i Thorning. 

  

  

I Krone 10 sad ceremonimester, kammerherre, 
oberst Kim Kristensen og hofmarskal, kammer-
herre Michael Ehrenreich. 

  Dette er ikke hovedbygningen af Gl. Skovrider-
gaard, hvor frokosten fandt sted, men en sidefløj af 
det moderne, femstjernede hotel. Hotellet har et 
konferencecenter med 65 værelser og plads til 320 
konferencegæster i den største konferencesal. 

  
Tirsdag formiddag den 4. august 2018 drog dronningen, under besøget i Silkeborg kommune, ud på 
afslutningen af dannebrogstogtet i Midtjylland, hvor besøget gjaldt klimaløsningen i og fra Silkeborg, 
samt Lysbro KUNST, inden afskedsceremonien på Torvet fandt sted. 
Dronning Margrethe besøgte virksomheden Kingo Karlsen A/S, der er Danmarks førende indenfor 
miljørigtig ned-brydning og skrotning med op mod 98% genanvendelse. Virksomheden er i dag drevet 
og ejet af tredje generation ved Thomas Kingo Karlsen, der har over 60 års erfaring. 
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. 
Som en festlig afslutning på dronning Margrethes besøg i Silkeborg Kommune sagde borgerne farvel fra 
hjertet af Silkeborg, Torvet, der er helt nyanlagt med arkitektonisk inspiration fra en af kunstneren 
Asger Jorns auto-mattegninger fra 1946. 
 



Mandag aften klokken 19.00 var kongehuset vært for indbudte gæster fra Silkeborg Kommune til souper 
på Konge-skibet Dannebrog, der havde lagt til kaj ved Jan Trøjborgs Plads i Horsens. 
Tirsdag eftermiddag afsejlede dronningen Horsens Havn med Kongeskibet Dannebrog for at være klar i 
Svendborg, torsdag den 6. og fredag den 7. august 2018. 
 

  

 
Den 6. og 7. august 2018 gjaldt 
det afslutningen på dronningens 
sommertogt, der fandt sted på 
Fyn i Svendborg. 
Foto lånt af  Magnus og Helene fra Fyn. 

  I Svendborg valfartede folk også 
ud i gaderne, for at få et glimt af 
Svendborg kommunes kongelige 
gæst. 
Foto lånt af  Magnus og Helene fra Fyn. 
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