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20. marts 2018 

Årsberetning for regnskabsåret 2017 
 

2017 blev et uroligt år. Der var borgermøder rundt omkring. Der skulle laves forslag til 

kommuneplanen. Der var ingen plan- og byggechef i første halvdel af året. Mette Vissing i Plan og 

Byg måtte klare det.  

Det begyndte dog godt med en indholdsrig generalforsamling hos Palle Kousgaard på Fogstruplund. 

Poul Færk Magnussen og jeg havde været til Landsforeningens formandsmøde i Odense og havde 

blandt andet fået at vide af Eske Møller fra Realdania, at bygningsarven var penge værd, og at det 

måske var mere bæredygtigt at bevare end at rive ned.  

 

Bevaringsforeningen gav ligesom andre et høringssvar, der blev afsendt den 1. april. 

Tirsdag efter påske den 18.april døde Poul Færk Magnussen. Poul blev nok den 5.april opereret for 

galdesten. Det kom dog alligevel som et chok.  Og der skulle ændres i bestyrelsen. Niels Jørgen 

Knudsen trådte ind i bestyrelsen. Niels Jørgen Knudsen er fra tidl. Them kommune og var 

suppleant. 

Senere konstituerede vi os så Ejgil Prinds blev sekretær. 

 

Høringssvaret, som blev sendt rettidigt til Silkeborg Kommune, rummer de ønsker vi har til måden 

bygnings arven kan blive bevaret på i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune er nærmest blevet 

uoverskuelig for både os, politikerne og administrationen. Det er vigtigt, at der bliver taget fat om 

bygningsarven ude i lokalområderne. Folk med interesse for ældre bygninger og fotografering kan 

gå på jagt i lokalområderne. Det kræver dog, at de får mulighed for at blive klædt på til at 

undersøge bygningers og kulturmiljøers historie, byggeskik og arkitektur, fototeknik og 

registrering. Der skal også være folk med viden om rigtig renovering. Resultatet af indsatsen kan så 

blive lagt ud i Slots- og Kulturstyrelsens database FBB og gemmes på det lokale arkiv. 

I mange lokalområder i Silkeborg Kommune er der stadig ingen bevarende lokalplaner og 

udpegninger af kulturmiljøer. Det kan der dog være, hvor landsbyer har været en del af tidl. 

Silkeborg Kommune. Men registreringen i Kommuneatlasset fra 2000 går kun til 1940. Det meste 

derefter har ikke fået en vurdering. Den bygningsarv er derfor i stor fare for at blive revet ned uden 

tanke for dets værdier, arkitektoniske og/eller kulturhistoriske. 

Bevarende lokalplaner opfordrer vi også til at give for Silkeborg Midtby, så man ikke river de 

oprindelige bygninger ned for at bygge i højden. 

Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune er stadig medlem af KulturSilkeborg. 

Vi håber at der kan dannes en gruppe med interesse for de ældre bygninger og kulturmiljøer, der 

kan gå i dialog og samarbejde med Silkeborg kommune, et bygningskultur udvalg eller råd, som 

samtidig kan have adgang til en boligfond, der kan opkøbe bevaringsværdige huse, renovere dem og 

leje dem ud, eller give tilskud til renovering. Vi er ved at undersøge, hvad der gøres andre steder. 
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Det kan måske være bevaringsforeningen, turisterhvervet, erhvervslivet, naturfredningsforeningen, 

arkiver og museer. 

Vi har i forslaget til kommuneplan 2017- 28 opfordret til, at der bliver værnet om området ved 

Kunstcenter Silkeborg Bad, som et enestående kulturmiljø. Vi håber, at dette må lykkes i 2018.  

 

I vores forslag nævnes også Hinge. Det kan måske overraske eftersom den historicistiske 

præstegård blev revet ned i 2016. 

Håbet er, at der bliver opført en præstegård i samme dimensioner og stil som den nedrevne, så den 

passer til gårdene i Hinge. Silkeborg Plan og byg afdelingen foreslog en bevarende lokalplan i 

Hinge. 

Bevaringsforeningen fik i 2017 af Planklagenævnet medhold i, at Landszonetilladelsen, der blev 

givet til en ny præstebolig, var for løs. Men nu er der sket en opdeling af klagenævnene, så der 

yderligere skal ske en undersøgelse i et Miljø- og Fødevareklagenævn. Her skal det blandt andet 

undersøges om det foreslåede boligprojekt for præstegården er i samme stil. Og om 

Fredningsnævnet for Midtjyllands østlige del skulle have været spurgt, inden Silkeborg Kommune 

gav menighedsrådet tilladelse til nedrivning. Der er også et spørgsmål angående, hvem der kunne 

bestemme, Kirkeministeriet eller Provsti og Biskop. Når der blev flyttet på en bygning så var det 

Kirkeministeriet. Det vedrører så det såkaldte konfirmandhus, der blev opført i stedet for en 

kampestenslænge.  Håbet er som sagt, at resultatet bliver, at der kan bygges en præstegård i samme 

stil som den nedrevne. Dette skete i forbindelse med Sjørslev Præstegård. Så det burde kunne lade 

sig gøre! Det ville være godt om også det kunne lykkes i 2018! Til fordel for præsten, der ville få en 

fremtidssikret bolig! 

 

I årsberetningen for 2016 blev det nævnt, at vi i 2017 ville overveje en bustur i forbindelse med 

Arkitekturens dag, rundt til bevaringsværdige bygninger i Silkeborg Kommune med nyt liv. Vi ville 

invitere politikerne, men det kunne ikke lade sig gøre. På den dag, vi havde forestillet os at det 

skulle være, var politikerne til nærdemokratikonference, hvor Keld Dalgaard Larsen fortalte om 

Silkeborg Kommune. Vi var så flere fra bestyrelsen, idet vi også har tilknytning til lokalråd, og jeg 

havde taget eksemplarer med af Vores fælles Skatkammer, Bygningsarv er penge værd! De blev 

delt ud til politikerne. 

Det blev så næste dag den 1.okt., at vi fejrede Arkitekturens dag. 

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur havde foreslået bindingsværk som tema. Det 

besluttede vi os for. Det viste sig, at Arkitekt Nikolaj Hyllestad fra Netværk for bindingsværk gerne 

ville fortælle om bindingsværk for en for os overkommelig pris. 

Østerhåb på Vindingvej 11 ved Bryrup blev stedet, hvor der blev fortalt om bindingsværk, og 

bygningsrestaurator og bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Knudsen viste, hvordan man renoverer et 

tavl.  Vi var heldige med vejret. Nikolaj Hyllestad kunne stå på gårdpladsen og fortælle og vise 

redskaber til renovering. En god oplevelse! Billeder kan ses på Facebook siden 

Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune, som Ejgil Prinds har oprettet for os. 

Sidste år fejrede Silkeborg selv Arkitekturens dag den 2.okt. med præmieoverrækkelse. Det sker 

hvert andet år. Så sidste år blev der gjort meget ud af bygningskulturen. 
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Sidste år foreslog vi også en byvandring i Grauballe eller Toustrup som en mulighed. Den 1.ste 

august havde jeg en byvandring i Grauballe med ret god tilslutning. Det viste sig dog, at der er ved 

at være en stærk trafik om eftermiddagen, især efter kl.15.00. Flere opgav at gå med over til 

Grauballe Gudenåvej. Byvandringen var arrangeret af Bevaringsforeningen og Grauballe Lokalråd. 

 

Som planlagt fik vi uddelt Bevaringsprisen, som sidste år skulle gives til en ejer af en bygning i tidl. 

Silkeborg Kommune. Det blev Silkeborg Kommune, der selv fik Bevaringsprisen den 19.dec. for 

bevaring af en rest af vestre længe fra 1770 ved Silkeborg Hovedgaard, hvor Silkeborg Museum har 

til huse. Bygningen havde fået nyt liv med indretning af en arbejderbolig anno 1910. Længen var 

blevet genbrugt af Michael Drewsen, til bolig for papirfabrikkens arbejdere. Borgmester Steen 

Vindum modtog prisen på Silkeborg Kommunes vegne. Også her en god oplevelse og afslutning på 

året. Billeder kan ses på Facebook siden. 

 

I årets løb har Bevaringsforeningen støttet Friluftsbadet Nordvest på Nylandsvej 80 i Silkeborg. Et  

bevaringsværdigt, helstøbt anlæg fra 1970 med 10 meter vippe og 50 m svømmebassin, som har 

værdi for mange forskellige grupper. Selvom det koster er det det værd! Spørgsmålet er, om det 

ikke ligefrem er fredningsværdigt. Hvor finder man noget tilsvarende fra den tid? 

Det er et eksempel på, at man skal være opmærksom på også nyere arkitektur og anlæg. Det samme 

gælder jo også Birkebo, som burde vedblive at være til glæde for ældre, der skal på plejehjem, men 

som alternativt burde bevares som en form for hotel for turister, der vil ud og opleve den spændende 

natur i området. 

Generelt må der protesteres imod tendensen hos Silkeborg Kommunes ejendomsafdeling til at 

vælge nedrivning. De såkaldt kloge m2 ødelægger måske kulturmiljøer, når man bare beslutter sig 

for at rive ned. Det er bekymrende om valget af et lille kulturhus på Nylandsvej og nedrivning af 

den fantastiske Nordre Skole fra 1949 er den rigtige løsning! Er der nu plads og rum til alt det, der 

skal være plads til? Der er mange mennesker i området! Og det var noget mange var stolte af! Der 

er kun sagt gode ord af de, der havde gået på den skole. 

I årets løb har vi protesteret imod højhusbyggeriet tæt ved midtbyen, der planlægges. Især 

Papirtårnet ved den gamle papirfabrik, som vi ikke mener hører hjemme i et bevaringsværdigt 

industrimiljø. Vi har også protesteret imod at bygge i højden ved hjørnet af Ansvej og Borgergade. 

Vi har i årets løb kontaktet den nye Plan- og Byggechef Trine Skammelsen og afløser for Mette 

Vissing, Kristian Ditlev Frische og vil i dialog angående kulturmiljøer og rammeplaner. Og vi 

ønsker fredninger. Og aktive medlemmer! 

 

På vegne af Bevaringsforeningen for 

Silkeborg Kommunes 

bestyrelse 

Else Marie Lindblom 
Grauballe Gudenåvej 16 st. 

8600 Silkeborg 

elsemarie.lindblom@gmail.com  


