Årsberetning for regnskabsåret 2012
”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.”
Det sagde jeg i årsberetning for 2011 og det er desværre stadig situationen.
Balle Nedergaard blev revet ned selvom det var det ældste hus i Balle, fra begyndelsen af 1700
tallet. Save 4 var ikke nok til at Silkeborg Kommune forbød en nedrivning. Og i Vinderslev kalder
man et bindingsværkshus fra 1806 for et problemhus. Det kunne ellers tænkes at være en del af den
historie man i 2011 efterlyste i forbindelse med Vinderslevholm. Det er bestemt vigtigt at forske i
lokalområderne før man river ned. Landsbyer med tilknytning til Vinderslevholm skal vel ikke være
ene parcelhuse til sidst? Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har nu fokus på
bindingsværkshuse foruden på købstedernes bykerner. Det er at håbe, at det vil vende udviklingen.
Positivt er det dog, at der igen er kommet liv i Høgdal. Mon den kan fredes?
Som nævnt er der fra Landsforeningens side også fokus på købstedernes bykerner, som der er et
ønske om at værne om. Vi er da også blevet støttet af foreningens bevarings- og fredningsudvalg
samt planudvalg i ønsket om at undgå P kælder under Silkeborg bys ældste torv og ældste
bygninger.
Bevaringsforeningen deltog i Arkitekturens dag den 1.okober. Initiativtagere til et fælles tema var
Akademikernes Arkitektforening, der havde valgt temaet Hverdagens Arkitektur. Vi valgte at
arrangere en torvevandring i Silkeborg midtby med Museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen som
guide. En rigtig god oplevelse for deltagerne. Gid de ældre bygninger i midtbyen vil blive bevaret.
Silkeborg by er ikke fra Middelalderen, men er alligevel vigtig at bevare uden for mange
nedrivninger, erstattet af modernistisk byggeri.
I 2012 er der to emner, der er blevet debatteret intenst. Drewsensvejs forlængelse mod øst og Pkældre under Torvet i Silkeborg. Bevaringsforeningens bestyrelse har protesteret imod begge dele
og jeg har sendt læserbreve til avisen, som samtidig var henvendt til politikerne.
Drewsensvejs forlængelse mod øst vil være uheldig for de fredede jernbanebroer og hele
kulturmiljøet ved Remstrup å og i Nordskoven.
P-kældre under Torvet kan skade de ældste bygninger i Silkeborg, blandt andet Hotel Dania og det
gamle rådhus.
Der er mange, der har protesteret, men som det ser ud, - for døve øren!
I 2012 skete der desværre flere nedrivninger, hvor der burde have været mulighed for, at det var
noget andet, der var sket.
Nedrivninger i forbindelse med motorvejen var desværre uundgåelige.
Ejendommen Ørneborg ved Salten fik ejerne lov til at rive ned selvom den på sin vis var en del af
kulturmiljøet knyttet til herregården Løvenholt. Og ejerne har sørget for at alt er væk.
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Også frysehuset i Voel blev revet ned af de sidste brugere, hvor Bevaringsforeningens bestyrelse
havde ønsket, at det blev bevaret, så det kunne formidle frysningens indtog i husholdningen, at man
ikke længere behøvede at salte og henkoge. Lidt af en revolution.
Også Silkeborg Kommune gik i gang med nedrivning af bygninger, som jeg og bestyrelsen havde
prøvet at redde, Sorring Bundgård havde jeg opfordret til at genanvende til boliger, da den ikke
skulle genanvendes som børnehave. Det var en ejendom i Bedre Byggeskik fra 1929. Samtidig var
det godt på den måde at undgå, at Sorring mere og mere bliver et parcelhuskvarter. Sorring der
ellers er kendt som en landsby, der i 1800 tallet var Danmarks pottemageregn for røde potter. Inden
der var lavet en lokalplan for området i høring blev ejendommen revet ned.
I Ans skete der også en nedrivning. Ans tidligere vandrehjem på Søgade 1 blev revet ned inden der
var en lokalplan, og uden at der var gjort noget for at sørge for en ny rutebilstation med toilet.
Landsforeningen havde støttet os i, at bygningen havde en vis arkitektonisk foruden kulturhistorisk
værdi og foreslået Silkeborg Kommune, at bygningen blev solgt til en, der ville foretage en
respektfuld renovering. Og arkivet i Ans havde her gode rammer.
I 2012 har jeg på Bevaringsforeningens vegne prøvet at gøre opmærksom på, at bygningskulturen
hører med til en kulturpolitik og har foreslået, at der blev dannet et Bevaringsråd der kunne bestå af
deltagere fra Kultur- og Fritid, Plan- og Byg, Bevaringsforeningen, museer, arkiver,
naturfredningsforeninger, turistforening og ErhvervSilkeborg, - med den opgave, at bevare
bygningskulturen og andre kulturspor i Silkeborg Kommune og formidle historien.
Jeg deltog derfor også i Kulturrådets Kulturworkshop den 30.maj og gav mit forslag til Hans
Løkke..
I årets løb har Bevaringsforeningens bestyrelse som tidligere kommenteret lokalplaner. Flere gange
har vi rost Silkeborg Kommune for hensyntagen til naturen i forbindelse med byggeplaner i smuk
natur. En interessant lokalplan er Lokalplan 12-007 på grunden, hvor Bøgild Teglværk lå ved
Lysbrogade 19. Her er der stadig bevaret tørrelader samt en ovnhal med en ringovn fra 1897. Fra
bestyrelsens side har vi opfordret til at bevare ringovn og ovnhal og her formidle Bøgild Teglværk
og Lysbro teglværkernes historie sammen med info også om naturområdet. Der kunne samtidig
være en plan over boligområdet ved ovnhallens gavl. På den måde vil der blive et spændende
boligomåde.
Også i 2012 er der uddelt en Bevaringspris. Det blev besluttet at giver Bevaringsprisen til ejeren af
Hotel Ludvigslyst i Svejbæk, som i 2012 blev respektfuldt renoveret og genanvendt som
traktørsted. Men vi fik et problem. Sorring Lervarefabrik ophørte med at dreje potter og ville derfor
heller ikke dreje en Skægmand. Vi måtte afsøge andre muligheder og Maj-Britt Lindekvist drejede
en helt ny Skægmand, som vi kunne overrække til Kira Provst Hansen den 9.december. Det blev en
god oplevelse. Mange var mødt for at gratulere og Fortunakoret sang smukt inden overrækkelsen.
Positivt i løbet af 2012 har det været, at Silkeborg kommune har fastholdt støtten til bevaring
kulturmiljøet ved Vinding kirke med præstegård og skole samt nægtet nedrivningstilladelse i
forbindelse med Sjørslev præstegård medmindre der blev bygget en nøjagtig kopi.
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Vium præstebolig bliver bevaret, men forvalterbolig og avlsbygning er revet ned. Desværre uden at
blive erstattet. Så nu kan det ikke længere kaldes en præstegård.
I 2012 har vi i bestyrelsen flere gange overvejet, at indstille Silkeborg Bad og hele området til en
fredning. En fredning af områdets kulturmiljø. Jeg har i år rettet en henvendelse til Kulturstyrelsen,
der har sendt den videre til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Formanden for
foreningen har kontaktet mig herom.
Adelvejen ved Resenbro har vi sendt en henvendelse til Resenbro lokalråd om.
Og i år deltager jeg og Poul Færk Magnussen fra Bevaringsforeningens bestyrelse i Træksti
projektet fra Silkeborg Langsø til Resenbro.
Desværre er der i 2012 ikke kommet gang i en systematisk registrering af bevaringsværdige huse,
blandt andet med fotografering og placering i Kulturstyrelsens FBB.
Silkeborg kommune har ikke haft fokus på det. og det bliver sagt, at en bevaringspolitik kan der
først blive tale om efter at kommuneplan forslaget har været i høring, hvis der bliver tid!
Det er det omvendte af, hvad landsforeningen foreslår. Bevaringsværdige bygninger skal være med
i kommuneplanen. Vi har i bestyrelsen sagt til hinanden: Måske kunne der her blive spændende
AKUT job!
I 2013 vil vi igen overrække Bevaringsprisen til en husejer, der renoverer sit hus oprindeligt. Det
bliver sikkert denne gang i tidligere Gjern Kommune. Ludvigslyst ligger i tidligere Silkeborg
Kommune, Sebstrup Meldgaard i tidligere Them Kommune og Hinge station i tidligere Kjellerup
Kommune.
Der er også planer om arrangementer og foredrag med bygningskulturelt indhold.

Venlig hilsen
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