
 

Else Marie Lindblom  formand Grauballe Gudenåvej 16 st. 8600 Silkeborg Tlf: 86 87 73 58 

Vagn Brostrup Jensen næstformand Teglværksvej 16 8883 Gjern Tlf: 30 25 57 58 

Jytte Thorndahl kasserer Johannes Jensensvej 19, Toustrup 8641 Sorring Tlf: 51 36 34 29 

Poul Færk Magnussen sekretær Drewsensvej 70, 1- 1 8600 Silkeborg Tlf: 61 81 07 79 

Aksel Lindballe best.medlem Johannes Jensensvej 19, Toustrup 8641 Sorring Tlf: 21 53 03 64 

 

Marts 2016 

Årsberetning for Regnskabsåret 2015 

 
I januar 2015 blev Torvet i Silkeborg solgt til A .Enggaard til P kælder formål. Han var den eneste, 

der bød og det blev nødvendigt med mange dispensationer fra den oprindelige lokalplan fra 2012, 

10-014. Bevaringsforeningen har gjort indsigelse overfor Statsforvaltningen med kopi til 

Kulturstyrelsen, Landsforeningen og Naturstyrelsen af frygt for, hvad der kan ske med det 

bevaringsværdige kulturmiljø. Vi ansøgte om indsigt i forbindelse med ansøgningerne om 

dispensation. Vi fik indsigt i forbindelse med ansøgningerne om dispensation og har også sendt 

høringssvar til Silkeborg Kommune. 

Desværre fik vores indsigelse overfor Tilsynet ikke opsættende virkning. Silkeborg Kommune gik i 

september i gang med at fjerne fliserne og der blev flyttet ledninger m.v. for ar gøre klar til selve 

gravearbejdet til P-kælderen, derefter fik entreprenøren en delbyggetilladelse til p-kælderens sider. 

Der er endnu ikke kommet et svar fra Tilsynet og vi er stadig bekymrede for, hvad der sker, hvis der 

bliver anvendt jordankre under det fredede rådhus og de bevaringsværdige bygninger ved Torvet, 

ikke mindst fordi bygningerne er bygget på smeltevandssand. Denne bekymring har vi givet udtryk 

for overfor Vejdirektoratet, der åbenbart kun skal lytte til klager fra grundejerne selvom der er fuld 

forståelse for vores bekymring. 

 

I 2014 fik vi ikke som planlagt uddelt en bevaringspris, men det skete den 30.maj 2015 til ejerne af 

det tidligere tinghus i Kjellerup på Torvet 12 Kirsten Møller og Torben Jensen. Det var også for os 

en stor oplevelse. Vi fik af ejerne indsigt i problemerne, når der skal renoveres oprindeligt og 

samtidig energirigtigt. Det var noget de mestrede. 

 

I maj måned blev der desværre en ny præstesag. Hinge Præstegård ønskede menighedsrådet revet 

ned for at bygge en ny. 

Bestyrelsesmedlem Ib Nielsen gjorde mig opmærksom på punktet på Plan-, Klima- og 

Miljøudvalgets dagsorden den 11.maj. Jeg så den igennem og var tryg ved, at det blev foreslået, at 

der blev en bevarende lokalplan for Hinge samt nægtet nedrivningstilladelse til den 

bevaringsværdige præstegård. Så havde jeg derefter meget at gøre vedrørende overrækkelsen af 

Bevaringsprisen, men artiklen i Midtjyllands avis mandag den 18.maj af Rasmus Viuff fik både mig 

og mange andre til at vågne op. Silkeborg havde givet tilladelse til nedrivning. Der blev flere 

læserbreve i Midtjyllands avis med protester. Protester faktisk fra folk, der holdt af præstegården, 

som en del af oplevelsen på Marguerite ruten langs Hinge sø. 

Samme dag hvor Bevaringsprisen blev overrakt var der også læserbreve i Midtjyllands avis. Det 

bevirkede, at der blandt deltagere i begivenheden var en debat om det. Flere gav udtryk for, at 

menighedsrådet ikke havde været så enigt, som det kunne se ud. Det skulle senere vise sig, at 

beboerne i Hinge sogn intet vidste på forhånd og var meget kede af det. Omtale i Kjellerup tidende 

af overrækkelsen af Bevaringsprisen resulterede i en henvendelse fra Birte Storgaard Olsen, nabo til 

præstegården. Hun meldte sig ind i Bevaringsforeningen og begyndte en underskriftindsamling i 

Hinge sogn, der viste at hun ikke var alene om at være ked af menighedsrådets beslutning. Da Birte 

også sendte et læserbrev til avisen, gjorde jeg Viborg Stift og Ikast-Brande Provsti samt 

Menighedsrådsformændene for Hinge og Vinderslev opmærksomme på, at der var stor interesse for 

at bevare Hinge præstegård og opfordrede Provstiudvalget til at give tilskud til bevaring i stedet for 
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til nedrivning også med henvisning til den høje vurdering af bygningen fra Silkeborg Kommunes 

arkitekter. Provsten lovede at sagen ville blive behandlet. 

Jeg sendte også en e-mail til Silkeborg Kommune om at genoptage sagen og lave en bevarende 

lokalplan for Hinge. 

Der blev megen omtale af Hinge præstegård og præstegårdenes situation i juli efter en artikel i 

Kristeligt Dagblad og et efterfølgende interview med Landsforeningens formand Peter Hee i DR1. 

Også den tidligere præst ved Hinge Kirke Frede Møller kom i medierne med forsvar for 

præstegården. 

I begyndelsen af august opdager Birte Olsen, at der er ved at ske noget. Jeg gør kl.1 om natten den 

6.august byrådsmedlemmer opmærksomme på at der er ved at ske noget til trods for, at 

Bevaringsforeningen og Landsforeningen ikke havde fået svar fra provstiudvalget. 

Bevaringsforeningen havde heller ikke fået svar fra Silkeborg angående en bevarende lokalplan. Og 

vi havde ikke set en nedrivningstilladelse. Jeg havde også sendt en kopi til avisen og endelig ville 

Menighedsrådsformanden udtale sig til avisen. Præstegården blev undersøgt for skadelige stoffer . 

Bevaringsforeningen fik i løbet af efteråret stadig ikke et svar fra provstiudvalget. Midt i det hele 

gik provsten på pension og det var en ny provst, der skulle kontaktes. Birte Olsen fik aktindsigt og 

opdagede bland andet, at det ikke var dyrere at renovere den gamle præstegård energirigtigt end at 

bygge en ny. 

Hinge Præstegård har fyldt meget og jeg opfordrede til at give tilskud til renovering også fra 

Silkeborg Kommune. Jeg har gentagne gange prøvet på, at få Jarl Gorridsen, formand for Plan-, 

Klima og Miljøudvalget, til at foreslå, at der blev givet tilskud fra Landdistriktspuljen også til 

renovering oprindeligt og ikke kun til nedrivning i lokalsamfundene. Det er ret enerverende! 

Forvaltningens folk siger, at det skal komme fra politikerne. 

Silkeborg kommune fortsætter nedrivninger, tit mest fordi husene er tomme, og betaler det hele 

sammen med staten. 

Der bliver også givet flere millioner til nedrivning af offentlige bygninger som Kjellerup rådhus. 

Her prøvede jeg at foreslå, at rådhuset kunne bruges som et Erhvervenes hus, hvor der var kontorer 

for iværksættere og andre erhvervsdrivende samt fælles kantine og konferencesal. Rådhuset var 

tegnet af Frands Peitersen, der arbejdede for det lokale arkitektfirma Henry Nielsen. Der var lidt 

indeklimaproblemer, men det kunne en iværksætter måske have løst. Det skulle jeg aldrig have 

foreslået Steen Vindum. Det skulle bare være ollekolle! Men kunne det have været noget for 

ollekolle iværksættere? 

 

Bevaringsforeningens bestyrelse har flere gange fået henvendelse om at hjælpe. Det er positivt, men 

der bliver i byrådet desværre ikke lyttet så meget til os. I forbindelse med vindmølleforslagene ved 

Aunsbjerg og Marsvinslund er det mere de mange beboerunderskrifter, der har hjulpet, end 

opfordringen til at bevare kulturmiljøet i området på grund af tilknytningen til Steen Steensen 

Blicher. Vi hjælper altid, hvor vi kan, når det drejer sig om, at bevare Silkeborg Kommune som et 

smukt område for turister og tilflyttere. Det er ikke alt nyt der er godt, hvis det placeres uden 

forståelse for helheden. Det skal især helst ikke ske i Silkeborg midtby og ved Gudenåen og 

Remstrup å. 

 

Det er et ønske, at der bliver en bygningskulturfond. Alt skal ikke gå til sporten, men hvordan 

kommer vi i gang? Hvem vil hjælpe? 
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I efteråret var der en savevurdering af Plejecenteret Birkebo i Bryrup foretaget af arkitekter fra 

Rådvad Bygningsbevaringscenter. Skovlandets Lokalråd havde taget initiativet. Vi bakkede op for 

at understrege, at også nyere bygninger kan være bevaringsværdige, ikke mindst 

velfærdssamfundets bygninger. 

 

En tak til Silkeborg Kommune for tilsendte forslag til lokalplaner samt nedrivnings- og 

byggetilladelser. På det sidste også nabohøringer i forbindelse med bevaringsværdige bygninger. Vi 

skal dog nok også se, hvad der foregår i alle udvalgene. Det er et stort arbejde. 

 

Silkeborg Bad ønsker vi fortsat skal få en bevarende lokalplan. 

Vi interesserer os også stadig for Bøgild Teglværks ringovn, som foreslås anvendt til formidling af 

områdets teglværksindustri og natur, udstillinger og en form for beboerhus for området, vi vil stadig 

støtte en infotavle om Gjern Teglværk i den bypark, der planlægges. 

Bevaringsforeningen er medlem af KulturSilkeborg for at understrege, at bygningskultur også er 

kultur. Kunne det bane vej for en Bygningskulturfond? 

 

I år regner vi også med at uddele en Bevaringspris. Det bliver i tidligere Them Kommune. 

Bestyrelsen modtager gerne forslag. Uddelingen bliver til efteråret.  

 

Der er også lidt planer om en vandring i Bryrup med en, der kender byens huse og historie og 

måske en tur med veteranbanen. 

 

Det ser i skrivende stund sort ud for Hinge Præstegård for Silkeborg Kommune har godkendt et 

forslag til en ny præstegård, men jeg har protesteret, da den planlagte præstegård ikke har de samme 

kvaliteter som den gamle. 

 

Det er glædeligt, at det ser ud til at Vinding Præstegård er reddet. Det ser også ud til at udviklingen 

går mod bevaring og renovering, revitalisering. Jeg og Bestyrelsesmedlem Poul Færk Magnussen 

deltog den 21.nov. i et inspirationsmøde i Ålborg, arrangeret af Landsforeningen og 

Bevaringsforeningen i Ålborg. Det blev her kraftigt understreget, at bevaringsværdige bygninger er 

værdifulde for udviklingen i lokalområderne. 

Jeg deltog den 7.nov. i en nærdemokratikonference i Gjern. Her fortalte både Jesper Bo Jensen, 

fremtidsforskeren, og formanden for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Husted Damsgaard, at 

mange familier med børn gerne vil bo i lokalområderne, hvis de bliver attraktive, Dette kan blandt 

andet ske ved renovering oprindeligt sammen med historiefortælling. Efter konferencen var jeg i 

dialog med Steffen Husted Damsgård og han syntes, at Silkeborg Kommune skulle opfordres til at 

give tilskud til renovering oprindeligt og ikke kun til nedrivning. 

 

 På vegne af 

Bevaringsforeningen for 

Silkeborg Kommunes 

bestyrelse 

Else Marie Lindblom 

Grauballe Gudenåvej 16 st. 

8600 Silkeborg 


