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Velkommen til overrækkelsen af Bevaringspris 2012!
Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommunes bestyrelse har besluttet, at
Bevaringsprisen i år skal gives til Kira Provst Hansen for bevaring og
respektfuld renovering af Hotel Ludvigslyst, dog med ændring til Traktørstedet
Ludvigslyst.
For Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommunes bestyrelse var det et mirakel, at
Ludvigslyst blev bevaret. Vi blev glade, da Silkeborg Kommune sidste år valgte at
sælge bygningen i stedet for at rive den ned, og der så var flere købere til bygningen.
Silkeborg Kommune traf det rigtige valg, da Kira Provst Hansen blev ejer af
bygningen.
Bygningen blev reddet mod nedrivning, men samtidig renoveret med respekt.
Bestyrelsen fulgte udviklingen og oplevede ved et besøg på Ludvigslyst i august ved
selvsyn, at der ved renoveringen var bevaret paneler og farver i bygningen. I vore
dage er det ikke en selvfølge. Det indre bliver tit fjernet og udskiftet.
Ludvigslyst med den lange tradition som sommerrestaurant er samtidig blevet et
traktørsted med spændende økologiske retter. Det er også et mirakel! Silkeborg
Kommune valgte den køber, der stadig ville bevare som restaurant men med et nyt
koncept.
Glad blev især jeg. For jeg havde flere gange overfor byråd og i læserbreve foreslået
Ludvigslyst som restaurant med sund og økologisk menu.
Blandt andet skriver jeg den 26 i april 2010:
”I skrivende stund er Ludvigslyst nok revet ned. Jeg har flere gange foreslået,
at der på stedet kunne være et spisested med sund kost. I Grauballe
Forsamlingshus var der i forbindelse Silkeborgs KRAM måned i 2008 et
økologisk ta' selv bord. Det var både lækkert og godt og vakte i høj grad
lykke!
Samtidig har jeg foreslået, at der kunne være historiske motionsture i
området.
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Forleden var der en, der foreslog, at Ludvigslyst kunne være et
overnatningssted for kanofarere. Det kunne sagtens kombineres med sundt
spisested og motion med historisk indhold!
Silkeborg Kommune har besluttet sig for at rive Ludvigslyst ned for at undgå
hærværk. Det er dog det værste hærværk af alle!
Hvor længe varede det før Kunstcenter Silkeborg Bad kunne indrette sig i det
tidligere kurhotel?
Ludvigslyst burde have en chance for nyt indhold fremfor nedrivning.”

Det nye indhold har Kira Provs Hansen sørget for med netop sunde og økologiske
produkter og et menukort for enhver smag og pengepung, som det fremgår af den
informative hjemmeside, der også har en link til stedets historie.
www.ludvigslyst.com
Af disse grunde fortjener Kira Provst Hansen Bevaringsprisen, der i år er en helt ny
Skægmand, drejet og formet af Maj-Britt Lindquist.
Der medfølger også i år et diplom for udvist vilje til Bevaring af kulturhistoriske
værdier i vores lokalsamfund. Og der er et års gratis abonnement på By&Land og
medlemskab af Bevaringsforeningen.
Tillykke med Prisen!

Venlig hilsen
Else Marie Lindblom
Og bestyrelsen for Bevaringsforeningen
For Silkeborg Kommune
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