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Høringssvar vedr. forslag til Udviklingsstrategi 2028 for 
Silkeborg Kommune  

 
Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune opfordrer stadig til at bevare Torvet i 

Silkeborg uden P-kældre. Torvet er et aktiv med alle sine aktiviteter, torvehandel, 

koncerter m.v. 

Det er ikke højst nødvendigt med et nyt Torvecenter, og parkeringspladserne i 

Mejerigården og Bios gård bør bevares af hensyn til butikkerne og cafeerne i 

gågaderne. Gratis ville være godt. Det er en god ide, at oplære til bedre 
kundeservice, så kunderne får lyst til at vende tilbage. 

 

Det kan være direkte ødelæggende for Silkeborg Midtby, hvis der bliver fyldt op 

med boliger. Silkeborg er et handels- og aktivitetscenter for os alle i større 

målestok end i vore lokalområder. 

 

Silkeborg Kommune skal respektere de fredede Jernbanebroer over Remstrup å og 

bevare kulturmiljøet på begge sider af åen. En vej igennem området vil stresse 

unødigt og Nordskoven bør respekteres som bynær skov. 

 

Husholdningsskolen på Åhavevej 44 skulle have været bevaret som badehotel med 

dens fortid som hotel for Kurbadsgæster. Og fra Remstrup å ville det have været en 

mere nostalgisk udsigt end det planlagte kassebyggeri til boliger. 
 

Undgå højhuse i Midtbyen. Det er ødelæggende for den gamle bykerne. 

Performers house kan være en del af Jorn museet, som en avislæser har foreslået, 

med udstillinger og værelser til studieophold. Der er meget Jorn ved Performers 

House. Et provokerende rustent hus. 

Bevar Nordre Skole og anvend den til foreninger, mindre erhvervskontorer, 

spejdermuseum m.v. Et monumentalt kulturhus. 

Bevar og fred Silkeborg Bads bygninger og hele parkanlægget inklusive bunkerne 

fra 2den Verdenskrig. Det er en unik helhed af national interesse. 

Bevaringsforeningen har foreslået en fredning. Også badeanstalten under 

biblioteket i Hostrupsgade har fredningsværdi, og der bliver lagt mærke til den 

nationalt. 
 

I landsbyerne skal der også være aktivitetsmuligheder for alle. Ikke alle pladser 

skal fyldes op af boliger. Det er en god ide at tænke i flere muligheder, hvor der er 

en del turister og sommerhusbeboere som eksempelvis ved Grauballe. Grauballe 

Forsamlingshus kunne f.eks. være kreativt sted, hvor Grauballe Forum i højere grad 
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blev rettet mod det sportslige. Begge steder kunne måske benyttes af 

helhedsskolen, på hvert sit område. 

 

Silkeborg Kommune har lavet en liste over bygninger, der ønskes nedrevet, men 

der er af landsbyfornyelses midlerne mulighed for også at give tilskud til renovering 

af  bevaringsværdige huse. Bevaringsforeningens bestyrelse vil kraftigt opfordre til, 

at den mulighed også bliver benyttet. 

Det er en god ide, hvis der bliver lavet en registrering i hele kommunen af 

bevaringsværdige og fredede huse og at billeder bliver lagt ud på FBB, der er 

Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger. 
 

I Silkeborg Kommune er ejendomsafdelingen for hurtig til at foreslå nedrivning af 

hensyn til driftsomkostninger, men tænker ikke på værdien af at bevare, såvel af 

hensyn til turisme, herunder slægtsforskere, som af hensyn til den mentale 

sundhed. Der kan være andre omkostninger, man ikke har øje for. Og så har man 

revet noget ned, der er tæt knyttet til landsby identiteten. Der er derefter enten et 

bart stykke jord, eller der bliver opført bygninger, der ikke passer til miljøet. 

 

Silkeborg Kommune opfordres til at give midler til at bevare oprindeligt. Der burde 

være en Bygningskulturfond. 

Silkeborg Kommune er i for høj grad tilbøjelig til at give psykologisk støtte til 

ombygninger, der totalt ændrer bygningens karakter. Det er eksempelvis sket i 
forbindelse med tildeling af Arkitekturprisen. 

Her er hvad Landsforeningens Formand Peter Hee udtaler i ByogLand marts 2014, 

om, hvad der sker af uheldige tiltag ved bygninger. 

”Senest har vi set, at ejendomsmæglere foreslår, at et muret hus skures med hvid 

puds for at gøre det salgbart. Hvad var der galt med det murede hus? 

Hvorfor kan det ikke sælges? Vel nok fordi vore ører tudes fulde af mærkelige ideer 

om, at alt skal være nyt og anderledes.” 

Og i forbindelse med boligindretning”..Hvorfor skal et træhus males hvidt på loft og 

vægge, når det er skabt til at stå i naturtræ? Svaret er, at det er tidens trend, men 

bygningskultur er tidløs, og den bør ikke tilpasses løbende, blot fordi det er 

moderne. Når moden skifter, er skaden sket, og kun nye overgreb mod huset kan 

blive resultatet.” 

 
Ja det der skal tilskyndes til, er renovering af huse med oprindelige materialer og 

bevaret oprindeligt. Selvom bygningerne får en anden funktion end den oprindelige. 

Dette kan eksempelvis gælde Grauballe tidligere Forsamlingshus. 

Silkeborg Kommune siger i forslaget til Udviklingsstrategi 2028, at man vil give 

hjælp og støtte til projekter. Sådanne projekter kan være i forbindelse med de 

ældre bygninger. Det vil Bevaringsforeningens bestyrelse se frem til! 
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Måske skal man ikke rive Sorring hus ned, der er en markant velfærdssamfunds 

bygning i Sorring, men sætte gang i kreativiteten. Den mangler vist 

ejendomsafdelingen! 

 

I Silkeborg Kommune vil det være godt, om der er mere fokus på byggeskik. Gamle 

bygninger skal ikke rives ned, bare fordi arkitekten er lokal. 

Der opfordres i øvrigt foruden en fredning af Grauballe Forsamlingshus med 60er 

modernistisk byggeskik og bevaret meget oprindeligt også til en fredning af Gjessø 

Forsamlingshus med kampestens muren og Toustrup Forsamlingshus med 

vægmalerierne af Lærer H.E. Jensen, eller en save værdi på 1 eller 2. 
 

Gødvad nævnes af mange, som en landsby med skønne bindingsværkshuse, der 

forsvandt, fordi den gamle Silkeborg Kommune havde travlt med at rive ned. Det 

kan være en god ide fremover, at give støtte til renovering frem for til nedrivning af 

bindingsværkshuse, men også til andre ældre bygninger, der renoveres oprindeligt, 

f.eks. bedre byggeskiks huse 

 

Bevaringsforeningens bestyrelse er som i forbindelse med Grauballe 

Forsamlingshus opmærksomme på, at nyere tids arkitektur kan være 

fredningsværdig. Vi foreslår en fredning af Radiokædetårnet på Sorring Loddenhøj, 

der er fra 1964 og modernistisk. 

 
Det er utroligt lidt, der er fredet i Silkeborg Kommune. Og der er flotte bygninger, 

dog tit ændret for meget indvendigt til en fredning. 

Under alle omstændigheder, skal der gøres mere for at give forståelse for bevaring 

oprindeligt, så bygninger ikke ender med at blive noget skrammel eller totalt 

ændrer karakter. God ide med guidede ture i lokalområderne til de efterhånden 

smukt oprindeligt renoverede huse, som fremtids vision. 

 

Bevaringsforeningen er også forening for Landskabskulturen. Her støtter 

Bevaringsforeningens bestyrelse cykel- og gangstier til områder, der har såvel 

kulturelt som naturhistorisk indhold, eksempelvis Bøgild teglværk, 

teglværksområdet i Gjern, Allingkloster ruin, Allinggaard, Grauballemandens 

fundsted, Adelvejen ved Resenbro, hvor der så på forskellig vis gives informationer 

og oplevelser. 
 

 

 

 

Venlig hilsen 
Else Marie Lindblom 
 


