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      2. maj 2019 

 

Årsberetning for regnskabsåret 2018 

 

For det første vil jeg gerne rette en stor tak til foreningens stifter og tidligere formand Else Marie Lindblom 

for den indsats hun har lagt som formand for foreningen. Lige siden stiftelsen af foreningen i år 2000, har 

Else Marie arbejdet ihærdigt for bevarelse, først af lokalsamfund i Gjern og den østlige del af kommunen, 

og fra 2009, for hele Silkeborg kommunen. 

Der er i den foregående periode været gang i rigtig mange sager, og der er sket en ændring hvormed 

Bevaringsforeningen har håndteret de mange sager. Sociale medier er blevet taget i brug, og især har 

Facebook været et medie som vi har benyttet os meget af, og hvor det er lykkedes at nå temmelig mange 

mennesker. Også vores ny hjemmeside, som vi nu prøver at holde opdateret, kan vi føle når ud til mange 

mennesker, som derved får en mere dybdegående indføring i de sager vi arbejder med. Og endelig er vi 

begyndt at oplyse vores medlemmer ved hjælp at nyhedsbreve. Det er vigtigt at vi i de kommende år 

arbejder for mere kontakt og flere arrangementer for vores medlemmer.  

 

Vi har i forrige periode afholdt et par arrangementer. 

I forbindelse med Arkitekturens dag d. 30. september fik vi afholdt et arrangement på Silkeborg Bad. Dette 

års tema var have- og parkanlæg, og det var derfor nærliggende at afholde et fortællearrangement på 

badet. Der var et pænt fremmøde, og Ingelise fortalte om badets, bygningernes og parkens historie.  

Vi fik også uddelt årets Bevaringspris. Den gik til foreningen bag Toustrup forsamlingshus for deres måde at 

bevare forsamlingshuset fra 1897, og især for bevaring af den indvendige udsmykning af Hans Erik Jensen. 

Dagen var rigtig hyggelig idet der samme dag var juletræsfest for børnene i Toustrup. 

 

Som så ofte med en forening som vores, er der langt mellem succeshistorierne, men de forekommer dog. 

Desværre for vi ikke medhold i de fleste af sagerne. Jeg vil her nævne nogle af dem. 

Torvecentret, eller det A. Enggaard vil bygge i stedet. Bevaringsforeningen har sendt eksempler til 

Årstiderne Arkitekter og kommunen om hvordan nyt byggeri kan udføres således at det indpasses i den 

eksisterende arkitektur på Christian 8.s vej og Fredensgade. Men A. Enggaards køren rundt med Silkeborg 

er ikke overstået endnu. Han påtænker at bygge højhus på Fredensgade, og det vil bestemt ikke passe ind i 

det eksisterende byggeri.  

Bevaringsforeningen har korresponderet en del med RegionMidt angående Anton Rosens kapel ved 

Silkeborg sygehus, hvor Regionen i første omgang ikke ville afsætte midler til en renovering. Det er dog 

lykkedes os at få RegionMidt til at søge fondsmidler til en renovering. Vi følger sagen. 
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Desværre lykkedes det ikke for os at få forhindret nedrivning af hverken Skorup og Thorning præstegårde. 

Menighedsråd er generelt vanskelig at danse med og til tider optræder de meget egenrådig og tænker 

mere på økonomi end bevaring.  

Birkedommerboligen og Politimesterboligen på Christian 8.s Vej står til nedrivning. Det er lykkedes for os 

at få en artikel i Midtjyllands avis som fortæller historien om Birkedommerboligen og et læserbrev der 

orienterer om Justitskvarteret og den betydning for Silkeborgs historie. Vi venter nu spændt på de forslag 

til lokalplan som kommunen fremkommer med. 

Lokalplan 57 for Kjellerup center er blevet ophævet og de gamle huse i Kjellerup mister derved den 

beskyttelse de havde af lokalplanen. Til alt held har Plan- og vejudvalget dog bestemt at der skal arbejdes 

på en bevarende lokalplan for Kjellerup. Så muligvis får vi et positivt resultat af vores arbejde. 

To bevaringsværdige bygninger stod til nedrivning. Rytterskolen i Linå og præsteboligen på Vestergade i 

Silkeborg. Der var faktisk anbefalet nedrivning af Rytterskolen fra forvaltningens side, men Plan- og 

vejudvalget udskød afgørelsen. Det samme var tilfældet med præsteboligen. Hvad sagen ender med må 

fremtiden vise. 

Af andre sager vi har ført i forrige periode kan nævnes, Kirkehuset i Funder blev desværre ikke blev reddet 

for nedrivning trods vores indsigelse, afslag til anden tagbeklædning på Hostrupsgade 26 og indsigelse mod 

parkeringshus ved Ferskvandscenteret. I fremtiden kan vi se flere sager komme, f.eks. ønske om nedrivning 

af Frederiksberggade 2-6 i Silkeborg, nedrivning af Guldbergsgade 44 og nyt byggeri ved Sønderport. 

Søren Kristensen fremlagde i byrådet d. 25. marts 2019 en anmodning fra Socialdemokratiet om en 

mulighed for en arkitekturpolitik for Silkeborg Kommune. Heriblandt et nyt kommuneatlas (indeholder 

bl.a. vurdering af bygningers bevaringsværdi) som skal gælde hele kommunen og ikke kun den gamle 

Silkeborg kommune fra før kommunesammenlægninger 2007. Hvis anmodningen bliver fulgt får vi endelig 

SAVE-vurderet hele kommunen. Hvordan en endelig arkitekturpolitik skal udformes er uvis, men 

Bevaringsforeningen vil arbejde for at den får et klart aftryk i kommuneplanen. 

Bestyrelsen havde i april 2018 et møde på kommunen hvor Kristian Ditlev Frische og Hans Okholm deltog. 

En del emner kom på bordet men kun ganske få er blevet realiseret. Vi forslog et Bevaringsråd bestående 

af politiker, forvaltning og Bevaringsforeningen med ca. 4 møder årligt. Det er ikke blevet en realitet 

endnu, dog forbereder kommunen et nyt møde i nærmeste fremtid. Vi forslog også et 

Bygningsforbedringsudvalg der i henhold til kap. 4 i Byfornyelsesloven kan yde støtte til udvendig 

renovering af bevaringsværdige bygninger. Dette afslog Okholm, han havde ikke pengene. Sagen om SAVE 

registrering af hele Silkeborg kommune blev også diskuteret men blev afvist på grund af at være for 

ressourcekrævende. Håbet er nu om en ny arkitekturpolitik kan rette op på det. 

For det kommende år er der planlagt at arbejde på flere arrangementer. Vi holder fast i at lave et 

arrangement på Arkitekturens dag, foruden at der også i år skal uddeles en Bevaringspris. Et ønske er også 

at afholde et seminar for kommunens forvaltning og politiker, således at de er bedre rustet til at se 

muligheder i bevaring og ikke kun se bevaring som en hindring for vækst og udvikling. Også et besøg på 

lokalarkivet i Silkeborg kan være et muligt medlemsarrangement, samt mulighed for deltagelse i 

Folkemødet i Silkeborg til september i år. 
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Men også mange andre opgaver ligger og venter. Vi har stadig et ønske om at beskrive kulturmiljøer i 

Silkeborg kommune. Der er allerede en liste af kulturmiljøer til rådighed. Der er en ny kommuneplan på 

trapperne som, hvis der er tid og kræfter, i den grad trænger til en redigering der tilgodeser bevaring af by- 

og kulturmiljøer. Også samarbejde med andre foreninger skal forbedres. I tankerne er de forskellige 

lokalråd der findes i kommunen, museumsforeninger, lokalhistoriske foreningen og andre foreninger, der 

lige som os, arbejder for at huske og bevare den Silkeborg kommune som vi alle kender. 

 

Niels Jørgen og Torben Nielsen forlader desværre bestyrelsen som hhv. medlem og suppleant. Jeg vil gerne 

sige tak til Niels Jørgen og Torben for den indsats I har ydet for foreningen, idet jeg håber i fortsætter som 

aktive medlemmer i foreningen, og at i stadig yder den hjælp støtte til bestyrelse og forening som i har 

gjort hidtil. 

 

På vegne af Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommunes bestyrelse 

 

Ejgil Prinds 

Formand 

 

 

 

Ejgil Prinds Formand Klüwersgade 28 8600 Silkeborg Tlf.: 21 69 35 55 
Vagn Brostrup Jensen Næstformand / Sekretær Teglværksvej 16 8883 Gjern Tlf.: 30 25 57 58 
Jytte Thorndahl Kasserer Johannes Jensensvej 19, Toustrup 8641 Sorring Tlf.: 51 36 34 29 
Else Marie Lindblom Best. medlem / Kulturhistorisk konsulent Grauballe Gudenåvej 16 st. 8600 Silkeborg Tlf.: 86 87 73 58 
Niels Jørgen Knudsen Best. medlem / Bygningsrestaurator Vellingvej 48, Katrinedal 8654 Bryrup Tlf.: 40 19 70 16 


