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Marts 2017 

Årsberetning for Regnskabsåret 2016 
 

Det er svært at skrive årsberetning for regnskabsåret 2016 samt holde generalforsamling i en tid, 

hvor der sker så meget internationalt, nationalt og i kommunerne, herunder også Silkeborg 

Kommune. Der er meget, som Bevaringsforeningens bestyrelse skal forholde sig til her og nu. Og 

kan vi få tid til det hele? 

Vi får jo også i 2017 tilsendt forslag til lokalplaner, der skal tages stilling til samt bygge- og 

nedrivningstilladelser, nu også ansøgninger om det. Og for øjeblikket er der borgermøder i alle 

områder med lokalråd. Disse møder skulle vi egentlig også deltage i. Og der er mangt og meget, der 

kunne give anledning til læserbreve og bemærkninger til Silkeborg kommunes relevante udvalg. Vi 

bør også følge med i hvad der sker i udvalgene. Nu er der meget, der bliver besluttet endeligt i Plan, 

Klima- og Miljøudvalget. Når man tænker på alle de medarbejdere, der beskæftiger sig med 

lokalplanerne, kan man forestille sig, hvor svært det er at overskue det hele. 

Alle skal inden den 29.marts give høringssvar angående forslag til kommuneplan 2017- 28. Det 

ønsker Bevaringsforeningens bestyrelse selvfølgelig også at give. Men selv byrådsmedlemmer 

indrømmer, at de ikke har læst alle 4000 sider. 

. 

I 2016 var der to emner, der fyldte meget: Torvet i Silkeborg og Hinge Præstegård.   

 

Vi fik indsigt i ansøgningerne om dispensationer fra lokalplanen vedrørende Torvet og gjorde 

opmærksom på det uheldige i en adgang til den planlagte P- kælder ad Rådhusgade med indkørsel 

kun 1, 9 m fra det gamle rådhus, der er fredet. Det var også uheldigt, at man gjorde brug af 

jordankre under såvel rådhuset som private ejendomme, når P- kælderen strengt taget ikke var 

nødvendig af hensyn til almenvellet. Her protesterede vi også. Silkeborg har rigeligt med P- pladser, 

hvis man blot går bort fra by - fortætning og dermed sikrer bevaring af husene i midtbyen fra 

Silkeborgs første tid. Vi havde håbet på støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med 

Rådhuset. Om det var en afstand på 1,5 m eller 1,9 m burde ikke have gjort en forskel.  

Det endte med, at Silkeborg Kommune alligevel skulle lave en ny lokalplan. Lokalplanen var i 

høring i efteråret, hvor arbejdet med P – kælderen på det nærmeste var færdigt. På dette tidspunkt 

havde der vist sig flere revner i de ældre huse omkring Torvet i Silkeborg og det samme var 

tilfældet med det fredede Rådhus. Når Bevaringsforeningens bestyrelse i sin tid havde bakket op om 

bevaring af Kulturmiljøet Torvet i Silkeborg med et nej til P – kælder, var det i høj grad for at 

beskytte bygningerne, Desværre fik vi ret. Og der har også været vandskader. 

I høringssvaret er der gjort opmærksom på det uheldige, der er sket, og vi har opfordret til at værne 

om området ved kirken, hvor det nuværende torvecenters mur trods alt i højde og materiale er 

afpasset til kirken. Vi har også opfordret til bevaring af  parkeringsmuligheder i Bios gård, da P- 

kælderen under Torvet kan være et upraktisk sted, når man vil til butikker i gågaderne. 

 

Hinge Præstegård har også fyldt meget, men jo nok desværre forgæves. Den blev revet ned.  

 

Vi opdagede ved sidste års generalforsamling, at det måske var Kirkeministeriet, der kunne 

bestemme, hvad der skulle ske med bygningerne. Hvis der skete ændringer eller flytninger. Jeg blev 
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derfor bedt om at kontakte kirkeministeriet om dette, Det resulterede i en opsættende virkning med 

hensyn til nedrivning. 

Vi forsøgte også at få Silkeborg Kommune til at nægte nedrivning eftersom Hinge Præstegård af 

egne arkitekter var vurderet til save 3 og mange borgere i Hinge og mange andre borgere ønskede 

præstegården bevaret, som en del af oplevelsen på Marguerite ruten og samtidig en del af miljøet 

med gårdene i Hinge, som egne arkitekter opfordrede til at give en bevarende lokalplan. 

Vi fik at vide af Kirkeministeriet, at der var opsættende virkning. Alligevel handlede formanden for  

Menighedsrådet i maj som om intet var sket. I juni mødtes biskoppen over Viborg stift med folk fra 

Kirkeministeriet og erklærede, at da der ville blive et byggeri på samme sted, som den nuværende, 

der skulle rives ned, så havde Kirkeministeren ikke mulighed for at bestemme. 

Samme dag som Bevaringsforeningens bestyrelse fik svar fra Kirkeministeriet begyndte 

nedrivningen af Hinge Præstegård. Dette fik vi kun at vide ved kontakten til Birte Olsen, der var 

nabo til præstegården. Jeg sendte en protest. Der burde have været tid til at svare. 

Hinge Præstegård blev revet ned. 

I juli måned blev der givet landzonetilladelse til en ny præstebolig. I den blev det påstået, at den nye 

var som den gamle. Men den gamle præstegård var historicistisk med mange fine detaljer og 

kampestenssokkel. 

Landszonetilladelsen blev ikke sendt til Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlige del. Jeg sendte 

derfor en kopi til fredningsnævnet. 

Samtidig opdagede jeg ved en gennemgang af sagerne i byggesagsarkivet, at Fredningsnævnet var 

blevet orienteret som den første i 2007, da Menighedsrådet ønskede nedrivning af 

kampestenslængen, hvor senere det såkaldte Konfirmandhus blev opført. Fredningsnævnet havde  

protesteret og foreslået genanvendelse. Menighedsrådet klagede til Natur- og Miljøklagenævnet, 

som gik med til nedrivning, men kun fordi den nye bygning ikke kunne ses fra kirken på grund af 

træer. 

En nedrivning af Hinge Præstegård og en opførelse af en ny kan i høj grad ses fra kirken. Hvis 

Silkeborg Kommune havde kontaktet Fredningsnævnet, havde det måske nægtet nedrivning og en 

klage til Natur- og Miljøklagenævnet kunne have givet et afslag eftersom Hinge Præstegård var den 

udsigt fra kirken, der ikke måtte skæmmes. Under alle omstændigheder er der her en procedurefejl, 

der gør nedrivningstilladelsen fra Silkeborg Kommune ugyldig. Og når biskoppen over Viborg Stift 

ikke mente, at Kirkeministeriet kunne bestemme fordi der blev bygget på samme sted, måtte 

Fredningsnævnet have kompetencen til at vurdere om udsigten fra kirken blev skæmmet, men der 

blev uden videre revet ned med en nedrivningstilladelse fra Silkeborg Kommune. 

Bevaringsforeningens bestyrelse sendte en klage til Natur- og Miljøklagenævnet over 

Landzonetilladelsen. 

  

I 2016 blev der som planlagt uddelt en Bevaringspris i tidligere Them kommune. Den blev givet til 

Veteranbanen Bryrup-Vrads for den meget oprindelige bevaring af Vrads Station også indvendig. 

Overrækkelsen fandt sted den 23.oktober ved Vrads station. Flere af Veteranbanens folk deltog i 

overrækkelsen idet de kom kørende med særtog fra Bryrup. 

 

Der blev også en byvandring den 4.sept. i Bryrup i samarbejde med den nystiftede borgerforening, 

guider var to, der kender byens huse og historie, tidligere købmand Poul Mathiassen og Niels 

Jørgen Knudsen. Byvandringen var kombineret med en tur med veteranbanen og kaffe og kage i 

traktørstedet på Vrads Station. Trods øsende regnvejr var det en dejlig oplevelse. Også andre 
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Bryrup borgere fortalte samt også Torben Nielsen, der fortalte om Birkebo plejecenter og viste 

Bryrup stationsbygning frem, der nu er indrettet til arkiv for tidligere Them Kommune. 

 

Jeg deltog den 7.nov. 2015 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. Også ved et 

inspirationsmøde i Ålborg, som jeg og bestyrelsesmedlem Poul Færk Magnussen deltog i var 

meldingen, at bevaring af ældre huse var penge værd. 

Konsekvensen har været, at Bevaringsforeningens bestyrelse i forbindelse høring om forslag til 

udviklingsstrategi den 31 maj 2016 foreslog, at der blev lavet bevarende lokalplaner, registreret 

bevaringsværdige bygninger med fotografering til fbb  i samarbejde med Landsforeningen for 

Bygnings- og Landskabskultur samt givet tilskud i forbindelse med renovering oprindeligt. Og 

Silkeborg midtby skal bevares med de oprindelige villaer uden at der tillades ret til at bygge i 

højden. Dette kan gøres ved at give bevarende lokalplaner også i Silkeborg midtby. 

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

kultur. Kunne det bane vej for en Bygningskulturfond? Fonde har været af stor værdi i mange byer, 

f.eks. i Mariager. 

Vi håber stadig, at en vejbro mellem de to fredede jernbanebroer ved Remstrup å i Silkeborg bliver 

opgivet, til glæde for det omgivende kulturmiljø og jernbanebroernes udtryk. 

21 maj2016 deltog jeg i årsmøde i Landsforeningen, hvor Poul Færk Magnussen deltog om 

søndagen på en tur blandt andet til Hverringe gods, hvor der er kurser i renovering, og den 19.nov. 

deltog Ejgil Prinds og jeg i et inspirationsmøde i Horsens om projekter, hvor der blev indrettet nyt 

liv i bygninger. Jeg og Poul Færk Magnussen har i år deltaget i et formandsmøde i Odense med 

fokus på kommuneplanen. 

Forslag til arrangementer i år er en bustur i forbindelse med Arkitekturens dag, rundt til 

bevaringsværdige bygninger i Silkeborg med nyt liv, overrækkelse af Bevaringsprisen, denne gang 

til en ejer af en bygning i Silkeborg tidligere kommune samt en eller to byvandringer, måske i 

Grauballe eller Toustrup. 
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