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Årsberetning for regnskabsåret 2013 
 

 

Også i 2013 er der to emner, der især er blevet debatteret intenst. 

Drewsensvejs forlængelse mod øst, nu kaldet Nordskovvejen, og P-kældre under Torvet i 

Silkeborg.  

 

Bevaringsforeningens bestyrelse har protesteret imod begge dele og jeg har sendt læserbreve til 

avisen bl.a. med opfordring til at bevare de nuværende P pladser, der ligger tæt ved gågaderne samt 

sørge for gratis parkering af hensyn både til handel, museer, Hjejlen og restauranter. Især betyder 

gratis parkering meget i forbindelse med festival arrangementer. 

 

 Nordskovvejen vil være uheldig for de fredede jernbanebroer og hele kulturmiljøet ved Remstrup 

Å og i Nordskoven. Bestyrelsen har i forbindelse med planerne om en vejbro imellem de fredede 

jernbanebroer kontaktet Kulturminister Marianne Jelved. Som reaktion har Bevaringsforeningen 

fået det svar fra Kulturstyrelsen, at man endnu ikke har givet tilladelse til en vejbro. Der skal 

foreligge et projekt, der kan godkendes. 

 

P-kældre under Torvet kan skade de ældste bygninger i Silkeborg, blandt andet Hotel Dania og det 

gamle rådhus. 

Også i 2013 har der været kraftige protester med talrige læserbreve. Og ejerne af Hotel Dania har 

ført an, Theresa Jørgensen gik ind i politik. Det er i høj grad forståeligt. Det kan ikke være i orden 

at planlægge en tunnel under privat ejendom, og da ganske særligt, når der er tale om en bygning fra 

midten af 1800 tallet. 

 

I høringssvaret til Kommuneplanen den 1.april 2013 opfordrede vi til at udarbejde bevarende 

lokalplaner samt at fotografere bygninger og lægge billederne ind på Kulturstyrelsens database 

FBB. Jeg sendte høringssvaret til orientering til Landsforeningen. Måske har det inspireret til et 

projekt i Landsforeningens regi, som kom i gang i efteråret 2013.. 

 

Kunstcenter Silkeborg Bad og hele området med parkanlæg, bygninger og bunkere har der også i 

2013 været fokus på hos Bevaringsforeningens bestyrelse. 

Der har i den forbindelse været kontakt til Helge Torm, næstformand i Landsforeningens 

fredningsudvalg samt til Kirsten Lund Andersen, der er formand for have- og landskabsudvalget. 

Helge Torm fotograferede Søvilla og Skovvilla den 5.juni. Og den 30.august så Kirsten Lund 

Andersen parkanlægget sammen med sin mand og var meget begejstret. 

Vi må arbejde videre også i år, En fredning af området må være relevant sammen med 

bevaringsværdige bygninger fra kurbad tiden og bunkere fra 2.verdenskrig, hvor der var tysk 

hovedkvarter på Silkeborg Bad. 

 

I 2013 blev der den 7.sept. en byvandring i Kjellerup med Preben Schou og Arne Mortensen som 

guider. Det var en oplysende tur, som jeg gerne ville have fulgt op. Jeg fik fotograferet en del. Der 

kunne være meget at snakke om. Men tiden slår ikke altid til hverken for mig eller de andre i 
bestyrelsen. 
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Også i 2013 er der uddelt en Bevaringspris. Bevaringsprisen gik til Kis og Ib S. Østergaard for 

Truust gamle skole, Truust Gade 26, især for nænsom bevaring af de smukke gamle vinduer. Igen i 

2013 var det Maj-Britt Lindekvist, der havde formet Skægmanden. Overrækkelsen fandt sted den 

6.oktober i den tidligere skolestue. 

 

Positivt i løbet af 2013 har det været, at Silkeborg kommune har fastholdt kravet om, at Sjørslev 

nye præstegård skal bygges som en nøjagtig kopi af den nedrevne. 

Det har også været positivt, at der igen er liv i Høgdal. Det er et eksempel på, hvor meget det 

hjælper med ildsjæle kombineret med midler til renovering. Den positive indstilling til ældre 

bygninger er det, der skal til. 

Det er også positivt, at Silkeborg Kommune nu endelig har kunnet vedtage Lokalplanen for Vinding 

Præstegård.  

 

Bevaringsforeningens bestyrelse har også interesse for Adelvejen ved Resenbro. I forbindelse med 

Danmarks Naturfredningsforenings ønske om fredning af dalene ved Resenbro gjorde jeg 

opmærksom på Adelvejen i Stidalen, som interessant at bevare, hvor der så kan fortælless med 

infotavler og Apps 

Både Adelvejen og Bøgild teglværk er en del af kulturhistorien ved Gudenåen hver på sin måde.. 

 

Den 26.nov. var der et fotomøde i Plan og Byg afdelingen sammen med Arkitekt Mette Vissing, 

Museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen og Arkivar Lis Thavlov. Jeg deltog sammen med Poul 

Færk Magnussen(initiativtager til mødet) og Vagn Brostrup Jensen. Emnet var dokumentation. 

Hvem skal fotografere inden en nedrivning? Der var ingen, der havde det som pligt. 

Under mødet blev Mette Vissing underrettet om FBB projektet, som Landsforeningen er i gang 

med. Der er nu en aftale om at leder af projektet Initz Tvillinggaard vil orientere Mette Vissing om 

de igangsatte projekter i 7 kommuner.  

 

 

I 2014 vil Bevaringsforeningens bestyrelse igen overrække Bevaringsprisen til en husejer, der 

renoverer sit hus oprindeligt. Det bliver denne gang i tidligere Kjellerup Kommune.. Og der bliver 

et besøg på Aunsbjerg herregård den 24.maj fra kl.14.00, Holger Preetzmann er guide og vil 

fortælle både om nutiden og fortiden på Aunsbjerg. Der er begrænset tilmelding på 52. 

Bevaringsforeningen vil også være aktiv i forbindelse med en information om Gjern Teglværk på 

teglværksgrunden, der nu bliver et rekreativt område. 

 

  

Venlig hilsen 

Else Marie Lindblom 


