Årsberetning for regnskabsåret 2011
2011 begyndte med besigtigelsen af Ørneborg den 17,januar sammen med Lennart von Lowzov,
Løvenholt og besøg på Silkeborg Bad sammen med Per Godtfredsen formand for By&Lands
fredningsudvalg. Bevaringsforeningens bestyrelse havde forhåbninger til, at det skulle lykkes at
bevare Ørneborg og få fredet området ved Silkeborg Bad. Det sidste håber bevaringsforeningens
bestyrelse stadig på selvom By&Land er mest interesseret i en fredning af Skovvilla eller Søvilla,
eller måske begge.
Ørneborg har Naturklagenævnet givet ejerne tilladelse til at rive ned, hvis der placeres bygninger på
samme område. Tegninger i Midtjyllands avis har desværre vist, at det byggeri ejerne ønsker er
modernistisk med fladt tag. Det kan ikke være at tage hensyn til den ældre gård. Dette er også
By&Lands Planudvalg enige med os i. – Trist at køberne ønskede beliggenheden men ikke gården.
Ved sidste generalforsamling blev der ytret ønske om arrangementer. Og en Adelvejtur i det gamle
spor i Resenbro kom på tale. Det resulterede i, at jeg og Poul Færk Magnussen kontaktede Peder
Størup. Peder Størup fra Naturfredningsforeningen sagde ja til at deltage i en sådan tur, men i
begyndelsen var planen, at vi ville spørge Silkeborg Kommunes naturvejledere og Silkeborg
Museums Keld Dalsgaard Larsen om at deltage. De blev da også spurgt, men desværre uden held.
Der blev en del arbejde med arrangementet bl.a. måtte vi flytte dagen på grund af Jyllandsringen.
Men den 4.september mødtes over 50 deltagere ved Unox i Resenbro og fik en oplevelsesrig tur i
det gamle Adelvejspor med Peder Størup og Poul Færk Magnussen som guider. Det ville være godt,
at frede denne strækning til fremtidige natur og kulturoplevelser.
I foråret kom der en henvendelse fra Kjeld Nørregaard fra Voel om Voel Frysehus, som lige var
opgivet af brugerne. Han ville vide, om frysehuset var bevaringsværdigt og derfor måske ikke
kunne rives ned. Han ønskede en nedrivning for at det ikke skulle ende som en ruin.
Frysehuset har været fremvist i forbindelse Bevaringsforeningens arrangement på
Bygningskulturens dag 2008, der som tema havde Velfærdssamfundets Bygninger. Og Vagn
Brostrup havde fotograferet det i 2005, hvor temaet var Modernisme, men Silkeborg Kommune
havde ikke registreret det som bevaringsværdigt. En artikel i By&Land gjorde opmærksom på, at
ingen frysehuse var fredet til trods for deres betydning. Det fik mig til at kontakte først Kjeld
Nørregaard og derefter Kulturarvsstyrelsen. Kjeld Nørregaard var bekymret for, at ingen kunne
bevare og formidle Voel Frysehus efter ophørt brug. Kim Carøe fra Voel, suppleant og rådgiver i
Bevaringsforeningen, lovede at hjælpe med bevaring. Derfor kunne Bevaringsforeningen bestyrelse
tilbyde, at vi kunne sørge for frysehuset. Normalt er det ikke opgaver, vi tør påtage os. På sigt
kunne der dannes en forening til bevaring og formidling af denne revolution i husholdningens
historie.
Tilsendte fotos til Kulturarvsstyrelsen resulterede i forberedelse af en fredningssag og Silkeborg
Kommune nægtede i første omgang en nedrivningstilladelse. Kontakt til flere brugere af frysehuset
var positiv med hensyn til en overdragelse til Bevaringsforeningen. Desværre blev den
ekstraordinære generalforsamling udsat til december og brugerne blev anbefalet en nedrivning,
mens der var et ønske om enten at tilbyde Voel Frysehus til Den Gamle By eller til Energimuseet.
Bevaringsforeningen arbejder på, at bevare så meget kulturhistorisk som muligt på stedet, men det
blev åbenbart ikke muligt.
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Christian den 8.vej 26, distriktslægeboligen fra 1910 af Silkeborgarkitekten Edvard Jensen blev
revet ned, og en modernistisk bygning blev opført, som virker helt forkert sammen de andre
bygninger. Det var en af de bygninger, som to fra Landsforeningen for Bygnings- og
Landskabskulturs fredningsudvalg kom forbi ved et besøg i Silkeborg den 27.juli. De syntes ikke
om synet, til gengæld var de begejstret for politistationen. Den 27.juli var jeg på opfordring guide
for dem i Silkeborg, hvor der blandt andet var interesse for besigtigelse af Rosenbygninger. Det var
en oplevelse for mig. For hvad er det lige, der bliver set på, når der skal fredes? Jeg synes kravene
er for hårde. Det viste sig også, da Helge Torm fredningsmedarbejder og redaktør for By&Land den
15.nov. vendte tilbage for at besigtige Silkeborg gamle elværk og Silkeborg Bibliotek. Der er måske
en chance for elværket, men Silkeborg bibliotek er så forandret indvendigt, at en fredning er umulig
for Badeanstalten, som ellers vakte stor begejstring. Ved besigtigelsen den 27.juli var der stor
begejstring for Ørneapoteket. Det er godt, at Silkeborg bliver oplevet af Landsforeningens
bestyrelse. Det giver bedre mulighed for vurderinger.
Som planlagt blev der i 2011 overrakt en Bevaringspris. Der blev samme år overrakt
arkitekturpriser, men Bevaringsforeningens pris går til ejere af huse og ejendomme, som gennem
årene bevarer deres dem oprindeligt og med oprindelige materialer. De kan være arkitekttegnet eller
være ældre byggeskik. Det er kulturhistorisk vigtigt, at bevare ældre huse, som hører til i
landsbyerne og i det danske landskab. Hvorfor rive ned og importere svenske træhuse, om de er nok
så arkitekttegnede?
Året Bevaringspris gik til Helga og Thomas Porse for Sepstrup Meldgård, Sepstrupvej 61, Sepstrup.
Hvert forår bliver bindingsværkshuset fra 17 tallet kalket og fugerne malet op på
kampestenslængerne fra slutningen af 1800 tallet.
Prisoverrækkelsen skete den 30.oktober og der var mange fremmødte for at gratulere.
Bevaringsprisen er stadig en ”Skægmand” fra Sorring Pottemageri. Nu hedder det Lervarefabrik,
men det er i sin oprindelse et pottemageri, der går langt tilbage i samme slægt i Sorring, Danmarks
Pottemageregn for Røde potter.
Der bliver givet mange penge for nedrivninger af ældre huse, gid der blev givet flere for bevaring
og renovering i oprindelig stil og oprindelige materialer! Kedeligt at kommuners udlejning af huse
til socialt udsatte skal være årsag til nedrivning af huse.
Kedeligt er det også, at Silkeborg kommune og andre kommuner ikke værner om
bindingsværkshusene, men river ned og lader rive ned i flæng. Det er bestemt ikke innovativt.
Bedre ville det være, kreativt at finde ud af, hvad husene kan bruges til.
I 2011 udsendte Silkeborg forslag til udviklingsstrategi 2024 og ønskede høringssvar.
Bevaringsforeningen har også indsendt et høringssvar med protest mod, at forlænge Drewsensvej
mod øst, hvor der er fredede jernbanebroer over Remstrup å og et bevaringsværdigt kulturmiljø med
bynær skov og natursti. Også Torvet er nævnt, hvor der udtrykkes bekymring for, hvad der kan ske
med husene, der er fra Silkeborgs grundlæggelse , hvis der bliver gravet til P kældre.
Der opfordres også til bevarende lokalplaner i lokalsamfundene, hvor der ikke stilles for hårde krav
til en bevaring. Et hus kan have betydning for helheden, selvom det ikke selv er noget særligt, og
måske gives et tilskud til renovering fremfor nedrivning.
Høringssvar til Silkeborg kommunes udviklingsstrategi skete med konsulentrådgivning fra
By&Lands Planudvalg, som fik oplægget tilsendt.
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Silkeborg Kommune har også bedt om høringssvar angående en kulturpolitik. Jeg har indsendt et
bidrag fra Bevaringsforeningen, hvor jeg gør opmærksom på, at bygningskulturen skal huskes, som
en del af kulturen, - arkitektonisk, som byggeskik og som udgangspunkt for historien eksempelvis
om frysehuse, som en revolution i husholdningen, hvor man før var nødt til at bruge saltlage og
henkoge for at bevare maden .
I årets løb har Bevaringsforeningen som tidligere kommenteret lokalplaner og foreningen har
modtaget bygge- og nedrivningstilladelser på email.
Jeg har deltaget i Landsforeningens årsmøde i Ulfborg-Vemb i maj. I september deltog jeg og Poul
Færk Magnussen i Formands- og næstformandsmødet i Odense. Alt sammen af egen lomme.
Årsmødet fik mig i gang med en undersøgelse af Holstebros model for en inddragelse af
bevaringsforeninger og andre omkring bygningsbevaring. Jeg er ikke helt færdig med
undersøgelsen. I Silkeborg Kommune ser det ud til, at der satses på lokalrådene. Min bekymring går
på, at der i et lokalråd kan være personer med lyst til nedrivning i et lokalsamfund, hvor der er
mange kulturhistorisk værdifulde bygninger. At være medlem af et lokalråd betyder ikke
nødvendigvis, at man har hjerte for bygningerne og den historie, de kan fortælle.
For at understrege, at Bevaringsforeningen også er en kulturel forening vil jeg foreslå, at den bliver
en del af det kulturelle netværk, der lige er oprettet: KulturSilkeborg.dk.
Der er også positivt at fortælle om ældre bygninger i Silkeborg kommune. Det ser ud til, at der nu
kommer liv i Ludvigslyst, som Bevaringsforeningen har ønsket bevaret. Det samme gælder Høgdal.
Vinding præstegård og kulturarvsmiljøet omkring den har Silkeborg Kommune et ønske om at
bevare. Det er Bevaringsforeningens bestyrelse glade for. Desværre har biskop Holm blandet sig på
en uheldig måde. Man må håbe, at han skifter mening efter en dialog med Arkitekt Mette Vissing
fra Plan og Byg.
I 2012 vil jeg foreslå, at vi fortsætter med at modtage byggetilladelser og nedrivningstilladelser
samt kommenterer lokalplaner, og det ville være godt, om vi i højere grad får fotograferet.
I forbindelse med udstykninger til boligområder og ved naturområder vil det være vigtigt at
Silkeborg Kommune er opmærksom på kulturspor i områderne eksempelvis fra teglværker. Og
gårde og ældre huse skal ikke automatisk rives ned i områderne. Slægtshistorikere er en
turistgruppe, der fylder en del, og det er spændende med kulturhistoriske spor, om de er nok så
meget ruin!
Silkeborg Kommune opfordrer lokalrådene til at lave en videofilm om deres område. Det kan få
noget frem om bevaringsværdige huse og miljøer samt områders historie, men noget afhængig af,
hvad der er i fokus hos lokalrådene.
Bevaringsforeningen har stadig råd til at give en Bevaringspris, men eventuelle andre
arrangementer skal intet koste, som Bevaringsforeningens økonomi ser ud indtil nu.
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Det kunne eksempelvis være en fremvisning af Silkeborgs gamle elværk eller byvandringer med
næsten gratis guide.
I 2011 var der positivt nyt om bestyrelsesmedlem Hans Peter Bertelsen, der så ud til at være i
bedring. Blandt andet skrev han om Papirmuseet og om Borgdalsvej, hvor et § 3 område måske er
skadet ved den anlagte parkeringsplads ved spejderhytten.
Desværre har Hans Peter Bertelsen for nylig meddelt, at han har opgivet, at deltage i
bestyrelsesarbejdet. Dette har resulteret i, at Aksel Lindballe er trådt ind i bestyrelsen. Han har
fungeret som suppleant for Hans Peter B.
Tak til Hans Peter Bertelsen for hans støtte til Bevaringsforeningen. Han deltog i alle møderne, der
resulterede i, at Bevaringsforeningen kom til at være for hele Silkeborg Kommune!

Venlig hilsen
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