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10. maj 2009 

 

 

Digitale Landsbyvandringer kan brande lokalsamfundene i Silkeborg sammen 

med økologi og virkelige historiske landsby- og egnsvandringer og cykelture. 
 

Bygninger skal renoveres nænsomt, banestier skal bevares og udvikles, eksempelvis 

Silkeborg- Langå banestien, der begynder ved jernbanebroerne over Remstrup å. – Der skal 

genetableres adgang til gamle stier og veje. Ikke alt skal dreje sig om motorveje. – Der skal 

udvikles muligheder for at bevæge sig i naturen uden stress. – Silkeborg skal blive kendt både 

som cykelkommune og som sund kommune med økologiske restauranter rundt omkring i 

lokalsamfundene, hvor der så er foldere  med landsby/byvandringer, motion med historisk 

indhold og forslag til motion i omegnen, også med både naturen og kulturhistorien som 

spændende dimension. I den forbindelse skal der måske udvikles nye attraktioner med 

Grauballemanden og jernalderlandsbyen samt pottemagerne på Sorringegnen. 

 

Bevaringsforeningen vil gerne have link til de digitale vandringer på sin hjemmeside sammen 

med mulighed for folderprint og GPS, som vi også har lovet, men der kan være links fra 

lokalrådenes hjemmesider, fra Silkeborg.dk, fra turistburauet, fra de økologiske 

restauranters hjemmesider, Dan Parcs, museer og arkiver m.v. 

De digitale vandringer kan være interessante for tilflyttere, turister, skoleelever og ganske 

givet også for ældre fra lokalsamfundet, som måske får lyst til at fortælle endnu en historie. 

 

Hvad skal der gøres for at det kan blive til virkelighed? 
1. Forskning om landsbyerne, egnen og de enkelte huse. Dette kan ske på egnsarkiverne 

og landsarkivet i Viborg 

2. Ældre lokalkendte samles til Café aftener og opsøges. Fortæller historier og giver 

oplysninger om lokalsamfundet i deres tid. 

3. Husene fotograferes og ældre billeder scannes. 

4. Visionen er en landsby/by vandring, som den virkelig finder sted, måske kan dette 

gøres som en videooptagelse, når der ikke er megen trafik, og hvor der fortælles om de 

enkelte huse. Det skal samtidig være muligt, at standse vandringen, og fordybe sig i 

yderligere oplysninger om et hus og dets beboere, flere historiske lag, for derefter at 

fortsætte vandringen.  

5. Landsbyvandringen kommer på hjemmesiden med disse muligheder. I første omgang 

er vandringen digital, men den kan give lyst til den virkelige vandring, der giver  

motion med historisk indhold. 

6. Der skal laves en brochure til print, hvor vejforløb og huse er placeret på et kort med 

oplysninger om husene samt oplysninger om egns historie og natur. Oversigt over stier 

og cykelruter. Brochuren skal også ligge på hjemmesiden. 

7. Der skal være mulighed for GPS, hvor du får oplysninger og historier om husene, du 

går forbi samt om egnshistorie og natur. 

8. Motion med historisk indhold må meget gerne kædes sammen med økologiske 

restauranter: Sund kost og motion med historisk indhold må være en god 
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kombination. Der er efterhånden flere økologiske producenter og med meget 

forskellige produkter. Det må være muligt at gå sammen om en fælles markedsføring 

bl.a. med økologiske restauranter rundt omkring i lokalsamfundene, hvor et 

forsamlingshus eller et andet relevant hus, kan anvendes til formålet. Det er 

eksempelvis blevet foreslået, at Ludvigslyst bl.a. kan være økologisk restaurant. Det er 

Bevaringsforeningen naturligvis positiv overfor. Det er vigtigt med nyt liv i de 

bevaringsværdige huse, der kan fortælles om. 

Alt dette vil med garanti skabe liv i og interesse for lokalsamfundene! 

 

Hvad koster det, hvis det skal blive til virkelighed? 
Der er mange delprojekter i det foreslåede. 

 

Bevaringsforeningen vil søge om tilskud til de digitale landsbyvandringer. 

 

En forsker og koordinator  ca.300.000 kr. 

Kørsel i forbindelse med møder   ca. 20.000 kr. 

Formidling og information   ca. 20.000 kr. 

Leje af lokaler, materialer ved møder, fortæring  ca. 20.000 kr. 

Forventning om frivilligt arbejde  ca. 160.000 kr. 

IT evt. udvikling af program  ca. 300.000 kr. 

Revision                                                                          ca. 10. 000 kr. 

I alt.    Ca.830.000 kr. 

 

 

 

Finansieringsplan 

 

Lokalsamfundene        200.000 kr. 

 

LAG         230.000 kr. 

 

Kommunen         200.000 kr. 

 

Region Midtjylland        200.000 kr. 

 

 

Jeg syntes lige, at LAG skulle have dette forslag med i sine overvejelser om skitser til 

projekter. 

 

Venlig hilsen 

Else Marie Lindblom 

Formand for 

Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune 

 


