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Til  

Teknik- og Miljøafdelingen 

Silkeborg kommune 

 

Ang. Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for et etageboligområde ved Rosenørns Allé i 

Silkeborg 

Bevaringsforeningens forslag: Vi vil på det kraftiges fraråde, at Birkedommerboligen på Christian 8.s Vej 2B nedrives. 

Derimod anbefaler vi, at den bevares som en vigtig del af et kapitel i Silkeborgs historie. 

Der er flere årsager til dette forslag. Dels er bygningen sund og rask, og dels at den, sammen med Ting- og 

Arresthuset og Politimesterboligen på Christian 8.s Vej 2D udgør et samlet historisk kvarter (kaldet Justitskvarteret) 

som med sin centrale placering i Silkeborg er særdeles synlig for byens borgere og tilrejsende turister.  

Bygningens historiske betydning vil vi ikke komme nærmere ind på i dette forslag, idet vi forventer at vores 

beslutningstagere er bekendt med de historiske fakta, men i stedet henvise til medsendte artikel i Midtjyllands avis 

d. 16. februar 2019. 

Ser man på Justitskvarteret som helhed, har Silkeborg en perle af bygninger, med god arkitektur, og med en 

placering som dels er bynær, men som også ligger på tærsklen til vores skønne natur. Ved at bibeholde disse 

bygninger, og samtidig forskønne de nærmeste omgivelser, vil Silkeborg få en unik og grøn oplevelse til alle der 

ankommer til byen fra både vest, syd og øst.  

Idet vi må antage at politiet i den nærmeste fremtid forlader det gamle Ting- og Arresthus, vil Justitskvarteret bestå 

af tre bygninger, der i kraft af deres varieret størrelser, må indeholde potentiale til både kommunal anvendelse eller 

til liberale erhverv. Vi ser de seneste år at der bygges en del boliger i midtbyen, men man skal i den forbindelse ikke 

glemme at der, også i den indre by, skal være plads til erhverv og institutioner. 

Birkedommerboligens omgivende bebyggelse er fra ca. samme tidsperiode. Det vil sige at det omkringliggende 

kvarter blev bebygget i begyndelsen af forrige århundrede. Det vil derfor være særdeles ødelæggende for kvarteret, 

at en enkelt at disse bygninger nedrives til fordel for et beboelseshøjhus. 

Silkeborg er en Outdoor kommune, og at være Outdoor kommune kræver plads, ikke kun i vores skove, men også i 

de naturnære bydele. Netop Justitskvarteret ligger på tærsklen til naturen, så derfor er det nærliggende at området 

kan anvendes til forskellige aktiviteter i forbindelse med naturen. Grunden hvor Birkedommerboligen ligger i dag er 

mest anvendt til parkering, og det på trods at en unik placering ned til vores flotte vandrehjem, og dermed til 

Remstrup å. Ved at forskønne denne plads, og ved evt. at anlægge terrasser eller på anden måde at udligne 

terrænet, samt ved mere beplantning, vil pladsen kunne anvendes til et væld af formål i forbindelse med outdoor 

aktiviteter. 

Et paradoks er, at der på Museum Silkeborg er ansat arkæologer der leder i jorden efter genstande for at kunne 

bevidne Silkeborgs fortid, samtidig med at man bortskaffer genstande (læs Birkedommerboligen) der allerede 

fortæller om Silkeborgs fortid. 
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