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Fra Museumsidé til Ferskvandscenter
Af Carsten Møller

Ferskvandcenteret under opbygning ved Vejlsøhus.
Udviklingen fra ideen om et mindre Ferskvandsmuseum på Hotel
Ny Hattenæs til et stort anlagt
Ferskvandscenter på Vejlsøhus til
omkring 150 millioner kroner, er
et godt eksempel på, hvordan den
helt rigtige idé med den rette timing kan finde fodfæste og udvikle sig.
Jeg var i 1980érne engageret
på miljøfronten som direktør for

biologimaterielfirmaet DanFauna,
deltidslærer på Sejs Skole og formand for Silkeborg Naturhistorisk
Forening, havde siden 1978 skrevet og udgivet 4 bøger om padder, krybdyr og insekter samt undervisningsmateriale om dyrelivet
i vandløb og søer. Desuden havde jeg en helt speciel interesse
for det fascinerende dyr: Odderen.
12

Skitse til ferskvandscenter ved Nyhattenæs.
Odderen var i begyndelsen af
1980’erne det mest truede
pattedyr i Danmark, og selvom
odderen havde været totalfredet
siden 1967, var den fortsat i
kraftig tilbagegang. Årsagerne var
ødelæggelse af dens naturlige

levesteder, menneskelige
forstyrrelser og ikke mindst
druknedøden, da mange oddere
gik til i åleruser, fordi kun få
fiskere brugte stopriste i deres
ruser.
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I 1980 regnede biologerne med,
at der højst var 40 ynglende hunner tilbage, og at Danmark sammenlagt havde under 150 oddere
i alt.

Efter grundige overvejelser og
gode venners input, besluttede
jeg i sommeren 1984 at kontakte
turistforeningen samt de 6 grønne
foreninger i Silkeborg om ideen,
og jeg havde efterfølgende individuelle møder med vores turistchef
og formændene for foreningerne.
Heldigvis var der meget stor opbakning til tankerne om et
Ferskvandsmuseum på Ny Hotel
Hattenæs, og formændene blev
hurtigt enige om at nedsætte en
arbejdsgruppe samt senere stifte
Silkeborg Miljø- og Ferskvandsmuseumsforening.
Der var enighed om, at der burde etableres et museum for de

Museumsidéen
I forbindelse med mit forfatterskab og arbejdet i DanFauna
mødte jeg en række spændende
mennesker, og havde bl.a. drøftelser med repræsentanter for et
par store danske fonde, der opfordrede mig til at gøre noget aktivt
for odderen og indikerede, at der
ville kunne findes private midler til
det rette projekt. Så da jeg i 198384 fik melding om, at Hotel Ny
Hattenæs skulle i en ny forpagtningsperiode i perioden 1985 til
1990 kom tankerne i gang.
Jeg fik fat i tegninger af Ny Hattenæs og gik simpelthen i gang
med at lave de indledende skitser
til et vandmiljømuseum hjemme
på køkkenbordet.
Med disse skitser i hånden aftalte jeg møde med den daværende borgmester Ernst Thomsen.
Han var meget positiv for ideen,
men gjorde 2 ting fuldstændigt
klart:
- Byen ønskede ikke et privat
initiativ. Det skulle ske i offentligt
regi.
- Initiativet skulle understøttes
og bindes op på foreningerne i
Silkeborg og ske i samarbejde
med Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratoriet, der allerede var placeret i byen.

Ferskvandsmuseets første logo fra
1984 tegnet af Carsten Møller
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ferske vande i Danmark med odderen som naturligt vartegn. Der
fandtes ikke et ferskvandsmuseum med levende fisk og dyr i Europa, så det stod klart for alle, at
dette initiativ kunne blive noget
helt unikt.

Henrik Christensen fra Brandstifter A/S var den marketingsmæssige inspirator.
Primo januar 1985 blev startskuddet til museet givet på en
konference på Sejs Skole, hvor
Museumsforeningen præsenterede det første idéoplæg, der fik
pæn opbakning.

Arbejdsgruppen startede i efteråret 1984 og havde følgende
medlemmer:
Jørgen Overgaard,
Turistforeningen/Dir. Jyske bank
Bo Ryge Sørensen
Fmd. Naturfredningsforeningen
Henry Lindhardt
Fmd. Silkeborg Fiskeriforening
Børge Erland Jensen
Fmd. Ørredklubben Fremad
Poul Egede Andersen
Fmd. Natur og Ungdom
Ole Østergaard
Fmd. Dansk Jagtforening
Carsten Møller
Fmd. Silkeborg Naturhistoriske
Forening.
Denne arbejdsgruppe udførte et
stort arbejde, og det lykkedes at
sikre flot opbakning fra såvel
presse, politikerne, lokalbefolkningen, de danske museer, miljøstyrelsen og organisationer, der arbejdede indenfor fagområdet.
Udover arbejdsgruppen var der
mange aktive silkeborgensere og
andre indflydelsesrige personer
der bidrog. Bent Lauge Madsen
fra Ferskvandslaboratoriet og lektor Hans Boe fra Silkeborg Seminarium skal her nævnes som mine faglige inspirationskilder, og

Perfekt timing
Timingen for et ferskvandscenter var på mange måder perfekt i
1980’erne. Forureningen var på
dette tidspunkt et af de problemer, der optog danskerne mest.
En AIM undersøgelse fra 1980
viste at 21% syntes, at forureningen var det største danske problem, og en lignende AIM undersøgelse i 1984 viste, at dette tal
var steget til 44%.
Der var bred enighed om, at der
skulle gøres noget for miljøet, og
at det vigtigste var at sikre, at folk
fik en forståelse for, hvordan et
sundt naturmiljø skulle bevares
eller genopbygges. Det var også i
1980´erne, at Danmark kom internationalt i front på vandmiljøområdet ved at gennemføre de
store Vandmiljøhandlingsplaner.
Museumsforeningen fik uden de
store problemer skriftlig anerkendelse og tilsagn om hjælp fra bl.a.
Verdensnaturfonden, Miljøstyrelsen, Fiskeri- og Søfartsmusset,
Danmarks Akvarium, Projekt Odder, Biologforbundet m.fl.
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Silkeborg var et oplagt sted at
huse Danmarks første videnscenter for ferskvandsmiljø:
Vi er placeret i noget af det mest
naturskønne miljø og med Danmarks bedste samling af forskellige ferskvandsbiotoper.
Hjejlebådene lægger til, så turisterne let kan komme hertil ad
vandvejen, og disse både sejlede
på årsbasis med omkring 175.000
gæster
Miljøstyrelsens ferskvandslaboratorium og både Aarhus og Københavns universiteter brugte
området til deres ferskvandsundersøgelser
Silkeborg havde stor berøringsflade med de mange internationale fiskeriforeninger, og der afholdes flere konkurrencer, der også
vises i TV som Hooked International.
Der manglede helårsturistattraktioner i Silkeborg, og dette
museum ville passe perfekt ind i
de eksisterende museale tilbud.
Silkeborg kunne se sig selv som
det danske Vandmiljøcenter og

var allerede et attraktivt turistområde
Ny lokalitet
Arbejdsgruppen havde gennem
nogen tid fået meldinger fra kommunen om, at Ny Hattenæs ikke
var den ideelle placering pga tilog frakørselsforholdene og det
faktum, at en væsentlig del af området tilhørte Skovstyrelsen, men
undertegnede blev alligevel meget overrasket, da formanden for
teknisk udvalg Jørn Petersen (S)
ringede en uges tid før mødet og
spurgte, hvad jeg/vi ville sige til at
skifte lokalitet fra Ny Hattenæs til
Vejlsøhus, som Aarhus Amt regnede med at forlade i løbet af
1980’erne.
Jørn Pedersen meddelte, at han
ville foreslå denne nye lokalitet på
mødet i teatersalen, men, at han
ville sikre sig, at vi på forhånd var
positive. Vi blev enige om strategien, og efter en kort drøftelse i
museumsforeningen, var der
enighed om, at det ville være fantastisk med en placering på Vejlsøhus, hvis altså kommunen

Den 4. februar 1986 indkaldte arbejdsgruppen til et borgermøde i den
daværende teatersal, interessen var stor - der kom mere end 130 gæster
for at høre om, diskutere og støtte planerne.
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Var det Tvind koncernen, der uden at vide det, hjalp Ferskvandscentret ind på Vejlsøhus?
For nogle år siden fortalte borgmester Jørn Würtz mig, at der tilbage i 1980’erne, hvor byrådet skulle tage beslutningen omkring
museumsideerne og dermed overdragelsen af Vejlsøhus til Ferskvandscentret, var vedholdende rygter om, at Tvind så sig om efter
ny stor bygningsfacilitet, og at de havde fået øje på Vejlsøhus.
Politikerne i Silkeborg ønskede ikke en Tvindinstitution, men ønskede tværtimod at sikre sig, at der kom en offentlig eller halvoffentlig institution, og her passede tankerne om Ferskvandscentret
perfekt med de kommunale tanker - så måske har Tvind spillet en
rolle og medvirket til at sikre en positiv beslutning i byrådet.
mente det alvorligt og amtets planer om udflytning holdt.

Der blev fra starten etableret et
sekretariat for museumsforeningen hos biologimaterielfirmaet
DanFauna på Borgergade 77,
hvor de fleste møder blev afholdt
og tankerne samlet frem til medio
1988, hvor sekretariatet flyttede til
Ferskvandscentret.

Miljø- og Ferskvandsmuseumsforening
1. april 1986 blev Silkeborg Miljø- og Ferskvandsmuseumsforening stiftet og der blev udpeget
fem medlemmerne fra arbejdsgruppen og et par nye ressourcepersoner blev valgt ind i bestyrelsen. Carsten Hunding, leder af
Ferskvandslaboratoriet og Mogens Riis, sekretær i Biologforbundet erstattede Henry Lindhardt og Poul Egede Andersen fra
arbejdsgruppen. Jeg blev valgt
som formand og Carsten Hunding
blev næstformand. Bestyrelsen
blev senere suppleret med 2 byrådsmedlemmer.

Ferskvandscentret oprettes
Vi havde derefter et bestyrelsesmøde sidst i februar 1986, og
på dette havde vi fra politisk side
fået klare meldinger om, at kommunen ikke ønskede en placering
på Ny Hattenæs. Kommunen ønskede at erhverve Vejlsøhus for
at sikre at hele skovområdet kunne blive et sammenhængende
skovområde til glæde for offentligheden. Museumsforeningen besluttede at lave en grundig afdæk17

ning af mulighederne omkring
Vejlsøhus, for derefter forventeligt
at bede byrådet om støtte til det
videre arbejde.
Fra det øjeblik, hvor det stod
klart for museumsforeningens
bestyrelse, at kommunens tilbud
om at overdrage Vejlsøhus til foreningen var 100% alvorligt ment,
startede den helt seriøse del af
arbejdet i bestyrelsen og ikke
mindst sekretariat.
Med de nye rammer var der
behov for at gennemtænke hele
museumskonceptet og udvikle det

idegrundlag, som det fremtidige
center skulle bygge på.
Det var tydeligt, at der var den
nødvendige medvind fra de grønne organisationer, det nationale
politiske system, Silkeborgs borgere og ikke mindst Silkeborg
kommune, der med en positiv og
aktiv borgmester Jørn Würtz i
spidsen gjorde det klart, at
Ferskvandscentret var et fælles
projekt, der skulle lykkes.
Borgmester Jørn Würtz (A) havde byrådets opbakning og centerideen blev ikke mindst bakket op
af viceborgmester Christian O.

Ferskvandscentret fik i sommeren 1986 megen omtale i de nationale medier, og Jyllands-Posten meddelte d. 24. august 1986, at “Silkeborg får
Europas første ferskvandscenter”.
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Asger Jorn på Vejlsøhus
Flere kendte danskere havde tuberkulose og opholdt sig i perioder
på Vejlsøhus.
Vejlsøhus fungerede frem til 1957 som tuberkulosesanatorium.
Herefter overtog Statens Åndsvageforsorg bygningerne i 1959.
Silkeborgkunstneren Asger Jorn var på Vejlsøhus af flere omgange og brugte et af værkstederne til at sidde og male.
Det betød en del ekstra omkostninger for centret, da vi skulle nedrive det gamle værksted. Vi måtte lag for lag fjerne maling og tapet for at se, om Jorn havde brugt nogle af væggene til at male
Aagaard (C), der også var MFér
samt af amtsrådsmedlem Marie
Jepsen (C), der også var medlem

af Europaparlamentet. Disse 3
personer var på hver deres måde
stærkt medvirkende til at
Ferskvandscentret blev etableret.
I august 1986 meddelte borgmester Würtz officielt i forbindelse
med en større konference om
centret, at Vejlsøhus vil blive givet
som en gave til Ferskvandcentret
- et navn som såvel museumsforeningen og byen var blevet enige
om.
Ambition om et europæisk
miljøcenter
Ambitionen for museumsforeningen og byen blev ”SILKEBORG SKAL VÆRE DET EUROPÆISKE MILJØCENTER FOR
VANDOMRÅDET”.
Hele grundlaget for det nuværende Ferskvandscenter blev
skabt i løbet af 1986-88, hvor såvel byen, danske organisationer
og virksomheder samt frivillige
bidrog aktivt.

Asger Jorn ophold på Vejlsøhus i
begyndelsen af 1950’erne fik pludselig betydning for ombygningen
19

Grundideen byggede på, at det
nye miljøcenter skulle stå på fire
ben
- En international turistattraktion med et ferskvandsakvarium, hvor de besøgende kom på
en vandring fra kilde til fjord.
- Et nationalt forskningscenter for vandområdet hvor der
skulle sikres de rette rammer for
forskning og udvikling
- En kursus- og formidlingsafdeling, der skulle koordinere det
samlede udbud af danske kurser
inden for vand og miljø.
- En erhvervsafdeling bygget
op efter Forskerparktankegangen, her skulle det teknologiske udviklingscenter for vandmiljøområdet skabe den nødvendige
tætte kontakt mellem offentlig

forskning og virksomhedernes
udviklingsafdelinger og være med
til at sikre Danmarks en førerposition.
Silkeborg Kommune betalte i
1988 kr 21 mio. for de 11.000
kvadratmeter bygninger samt
150.000 kvadratmeter naturgrund.
Dette var naturligvis en fantastisk
flot gave, men for Silkeborg
Kommune var det at betragte som
en femstjernet investering, som
ville betale sig selv tilbage – de fik
god anvendelse af Vejlsøhus, fik
en international attraktion i form af
et vandmiljøcenter med
ferskvandsakvarium og ikke
mindst sikret en masse gode
arbejdspladser og dermed et godt
skattegrundlag.

Den “himmelske visitation” ville sikre rettidig
indflytning på Ferskvandscentret.
Århus Amt benyttede Vejlsøhus som forsorgsinstitution, og der
var endnu en del beboere, da området blev købt. På et møde med
amtet i 1987, hvor vi drøftede tidsplanen for overtagelsen af de
sidste bygningsdele, meddelte en repræsentant fra amtet, at den
“himmelske visitation” ville sikre, at den sidste bygning, hvor amtet samlede de dårligste, sengeliggende beboere, ville blive forladt
inden udgangen af 1991.
Her tog amtet dog fejl, det viste sig, at den megen aktivitet i området satte gang i denne beboergruppe, og flere beboere var ikke
længere sengeliggende, men gik rundt i området og fulgte aktivt
med i renoveringsarbejdet.
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Det daværende Vejlsøhus blev
opført i 1902-3 som tuberkulosesanatorium af de kendte arkitekter
Bernhard Svane og Valdemar
Ingeman, der også stod bag adskillige andre danske sanatorier
og sygehuse.
Åndsvageforsorgen og senere
særforsorgen under amterne videreførte institutionen helt frem til
1990 og foretog i de sidste år
løbende udflytning af beboerne til
bosteder rundt i kommunerne
frem til udgangen af 1990, hvor

de sidste patienter blev overflyttet
fra Ferskvandscentret.
Selvejende Institution
I løbet af 1986 stod det klart for
museumsbestyrelsen, at man
skulle organisere sig på en anden
og fremtidssikret måde, og det
blev efter konsultationer med advokatfirmaet Brocksted Rasmussen og kommunen besluttet at
arbejde hen mod at etablere Den
Selvejende Institution Ferskvandcentret - denne blev endelig stiftet
d. 28. april 1987.

3. maj 1989 overdrog borgmester Würtz officielt Vejsøhus til Carsten Møller og Ferskvandscenteret.
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Den første bestyrelse på
Ferskvandscentret:
- Formand Carsten Hunding,
Forstander - Ferskvandslaboratoriet
- Næstformand Jørgen Overgaard,
Turistforeningen/Dir. Jyske bank
- Jørn Pedersen Silkeborg Byråd,
Fmd. Teknik og Miljø
- Chr. O. Aagaard Viceborgmester,
MF og Silkeborg Byråd
- Knud Erik Særkjær Viceamtsborgmester Aarhus Amt
- Ole Østergaard Silkeborg Miljøog Ferskvandsmuseumsforening
- H. C. Vestergaard Kommunaldirektør Silkeborg kommune
- Mogens Riis Biologforbundet
- Marie Jepsen EU parlaments- og
amtsrådsmedlem

Ferskvandscentrets organisering
I løbet af 1988-90 kom organisationen på plads med en afdelingsstruktur med kursusleder,
museumsinspektør, skoletjeneste/
undervisningsleder, køkkenleder
samt leder af den internationale
projektafdeling. Jeg var blevet
ansat som direktør og der blev
tilknyttet et mindre sekretariat.
Den 1. maj 1988 flyttede vi ind
med sekretariat og kursusafdeling
i den gamle overlægebolig.
Der var på forhånd lavet aftaler
om at gennemføre en række miljøkurser som “åmandsuddannelsen”, “miljøvenlig vandløbsvedligehold”, “revision af vandløbsregulativer”, “generel økologi”

Fervandsmuseet under byggeriet I 1992. Foto: Leif Tychsen
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og “vurdering af vandløb for det
kommunale miljøtilsyn”.

at det ville lykkes at løfte denne
økonomiske del af opgaven i forståelse med EF (EU), Den Danske Stat og Aarhus Amt samt fonde.
Adskillige fonde bidrog fra starten af projektet med væsentlige
beløb til de indledende udviklingsaktiviteter, og her skal nævnes at
en række lokale Silkeborg direktører fra f.eks. Jyske Bank, Sparekassen Bikuben, Danske bank,
Kreditforeningen Danmark var

Ferskvandscentrets økonomi
Status i maj 1988 dokumenterede, at der ud af et samlet anlægsbudget på kr 134 mio. manglede
kr 46 mio., som ikke måtte belaste driften fremover.
Der var i direktion og bestyrelse
bred enighed om, at Ferskvandscentret var en samfundsopgave,
og foreningen satsede derfor på,

Til den officielle åbning i maj 1989 kastede Europaparlamentets formand
lord Henry Plumb glans over festdagen ved at klippe den røde snor over.
Foto: Jens Anker Tvedebrink.
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Mariehønen hentede Lord Plumb
Tilbage i 1980´erne var der klare regler for transport af EF´s øverste ledelse og
alle forventede, at Europaparlamentets formand Lord Plumb skulle hentes i
limousine med vagter, men her tog Marie Jepsen fusen på alle, hun lod datteren
hente lorden i hendes noget specielle bil “Mariehønen” - et tiltag som i den
grad faldt i god jord hos lord Plumb, der nød den uformelle afhentning.
kraftigt medvirkende til at sikre
midler til udviklingen og dermed til
realisering af ideerne.

et fantastisk ferskvandsakvarium.
En del af arbejdsgruppen havde
været rundt i verden for at se på
forskellige akvarier og blive inspireret.
I foråret 1988 var vi kommet
frem til nogle skitser, som vi mente kunne være et fantastisk
grundlag for det kommende akva-

Verdens bedste akvarium etableres
Sammen med vore arkitekter og
ingeniører havde vi siden 1987
arbejdet på at lave grundlaget for

Marie Jepsens kampagnebil – Mariehønen, blev også brugt til at køre
med andre kendte politikere. Foto: Leif Tychsen.
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rium – et flot bygningskompleks
bygget til den eksisterende hovedbygning med bl.a. et kæmpe
centralt placeret akvarium, der gik
op gennem bygningskomplekset
og endte på tagterrassen af akvariet.
For at være helt sikker på at vi
fik skabt noget unikt, inviterede vi
16 af Danmarks fremmeste folk
som fx direktør Arne Schøitz fra
Danmarks Akvarium, Svend Tougaard fra saltvandsakvariet i Esbjerg, Carsten Hunding og Bent
Lauge Madsen fra Ferskvandslaboratoriet og Miljøstyrelsen, Aksel
Bo Madsen fra Projekt Odder til et
weekendarrangement i vores nye
domicil på Ferskvandscentret. I
indkaldelsen havde jeg skrevet, at
ambitionen var at skabe ”Verdens
bedste akvarium”.
Vi havde sat alle de første tegninger af akvariet op i mødelokalet, og da alle var kommet, indledte jeg mødet med at fortælle, at vi
satsede på, at de 16 deltagere
skulle være med til at udforme
verdens bedste akvarium.
Reaktionen på min indledning
var dyb stilhed, ingen ønskede at
tage ordet de første 10 minutter,
men så rejste Arne Schøitz sig op
og spurgte, om jeg ærligt mente,
hvad jeg havde sagt eller gruppen
i virkeligheden bare var inviteret til
at godkende vores oplæg. Her
meddelte jeg, at det var helt ærligt
ment, og at de tegninger de så på
væggene alene var til deres inspiration og et grundlag at tale ud

fra.
Derefter gik det stærkt med ideerne og efter 15 minutter var
øverste del af mit akvarium væk
og efter en halv time var resten af
akvariet også væk til fordel for en
helt ny grundide, som derefter
blev basis for verdens bedste
ferskvandsakvarium.
Akvariet skulle placeres midt i
et sø- og vandsystem, der strakte
sig fra kilde til fjord.
Det var gæsterne, der skulle
placeres og ”være i akvariet”.
Det var et akvarium, der fulgte
årstiderne og dermed havde nogle kolossale skift i udseende over
året.
Akvariet skulle rumme såvel
fisk, fugle og pattedyr og ikke
mindst odderen.
Konceptet holdt og vi fik international ros for at turde udvikle nogle helt nyt inden for denne museale verden.
Indvielse med Europaparlamentets formand
Ferskvandscentret havde fra
1987 arbejdet målrettet på at sikre økonomisk opbakning fra EU,
og direktion og bestyrelse havde
efterhånden ganske store forventninger til et større milliontilskud til
især akvariet og formidlingsdelen.
Ved hjælp af vores lokale parlamentsmedlem Marie Jepsen, lykkedes det at få Europaparlamentets formand Lord Henry Plumb til
at åbne Ferskvandscentret officielt i maj 1989, og under hans be25

Oversigtskort over Ferskvandcenteret og Aboretet
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søg gjorde han opmærksom på
de store milliardmuligheder, der
netop lå i EU´s strukturfonde. Formanden indikerede, at 25 millioner kroner burde kunne sikres fra
EF. Desværre måtte jeg erkende,
at det ikke lykkedes mig at skaffe
dette substantielle beløb fra EU.

sen kunne fortælle, at netop skovene omkring Ferskvandscentret
var yderst interessante, for helt
tilbage i 1920érne havde forskellige skovridere samlet frø og planter fra verdens tempererede zoner med fokus på ”træer, der står
med fødderne i vand”.
Jeg orienterede bestyrelsen om
denne mulighed, og fik en klar
melding om nødvendigheden af at
holde fokus på centerideen og
udsætte andre ideer, til der var
økonomi og ressourcer til det.
Få uger senere blev jeg en aften ringet op af direktøren for Bikuben fonden, der fortalte, at fonden var i en situation, hvor de
meget hurtigt skulle finde en kandidat til deres årlige hoveddonation. Han ønskede derfor at få præsenteret de mulige projektideer,
som jeg havde i skuffen.
Ferskvandscentret havde mange ideer og forslag, men ingen
faldt i rigtig god jord, og til sidst,
da jeg var tom for ferskvandcenter-ideer nævnte jeg, at vi havde
en interessant mulighed for at
lave et vådbundsarboret, og denne ide blev købt med det samme.
Bikuben Fondens formand var
personligt engageret i det nationale arboret i Hørsholm, og jeg fik
hurtigt melding om, at der vil blive
doneret kr 600.000 til formålet. En
af mine gode venner udtalte herefter ”dette viser, at selv nok så
god planlægning ikke kan erstatte
svineheld”.
Heldigvis var vores gode nabo

Centret forblev en naturlig del
af området.
Det var fra efteråret 1986 og
frem, at alle tanker og ideer kom
på plads, og hvor vi sammen med
vores dygtige arkitekter og ingeniører fra Dansk Arkitekt- og Ingeniørkontor fik de bygningsmæssige
rammer og indhold på plads.
Projektet blev lavet så den eksisterende opbygning kunne ske
naturligt og ikke blive til gene for
området, selv med en senere udvidelse og udbygning.
Vi forsøgte at sikre, at man selv
ved den fremtidige udbygning ville
opleve, at man som gæst befandt
sig i et naturligt sø- og skovområde.
Arboret ved en tilfældighed.
Dette latinske navn Arboretum
Paludosum dækker over en samling træer, der står med “fødderne
i vand”, samlingen i Silkeborg
dækkede det meste af verdens
tempererede soner.
I efteråret 1990 fik jeg besøg af
en ældre skovmand C. G. Thøgersen, der senest havde arbejdet med etableringen af et arboret
i det finske polarområde. Thøger27

Kgl. Skovrider Johs. Rafn yderst
positiv overfor ideerne, og han
sikrede grundlaget for en aftale
med Skov- og Naturstyrelsen, så
det blev Silkeborg Statsskovdistrikt, der blev ansvarlig for driften. Silkeborg Kommune godkendte et større beskæftigelsesprojekt for kontanthjælpsmodtagere med arboretforstander Thøgersen som leder og Ferskvandscentret stod for formidlingen.

Centret. Det glæder en gammel
vandmand. Senest har Aqua fejret sit 25 års jubilæum, og Centret
vil også i fremtiden kunne bevare
sin position som fyrtårn for dansk
og europæisk ferskvandsmiljø.
Kort historisk overblik fra 1987
til 1991.
Sommeren 1984
Ideen til ferskvandsmuseum på
Ny Hattenæs fødes.
November 1984
Den første arbejdsgruppe starter
arbejdet.
Januar 1985
Første borgermøde om museet
gennemføres med succes.
Februar 1986
Ferskvandscenterideen på
Vejlsøhus bliver en realitet efter
borgermøde om sagen.
Maj 1987
De første kurser gennemføres i
Ferskvandscenterregi.
Maj 1987
Miljøminister Chr. Christensen
(KRF) giver foreløbigt tilsagn om
at arbejde på at få overflyttet
Ferskvandslaboratoriet til Ferskvandscentret.
November 1987
Silkeborg Kommune køber
Vejlsøhus og starter overdragelsen.
Maj 1988
Sekretariat og kursusafdeling flytter ind på Ferksvandscentret.

Drømmen fra køkkenbordet
blev til virkelighed
Det har været særdeles spændende at deltage i og følge Ferskvandscentrets udvikling fra ideen
startede i 1983-84 og frem til
idag. I 1991 var Centret udviklet
og i fuld gang, men det stod mere
og mere klart, at min force var
iværksætterdelen, og at den var
stort set var gennemført. Der var
behov for en administrativt orienteret chef til at styre den samlede
butik, der havde udviklet sig kraftigt med afdelinger for kursusvirksomhed, akvarium, internationalt
arbejde, køkken og sekretariatet,
og jeg forlod efter aftale med bestyrelsen Ferskvandscentret i eftersommeren 1991.
Alle Centrets ansatte og frivillige
har gennem tiden medvirket til, at
min oprindelige drøm blev til virkelighed og har fortsat udviklingen på fuld kraft. Der er gået 34
år siden ideen blev skabt, og der
har i perioden frem til i dag været
masser af aktivitet og udvikling på
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Juni 1989
Ferskvandscentret rykker ind i
hovedbygningen.
Februar 1989
Den første erhvervsvirksomhed
etablerer sig i hovedbygningen.
Maj 1989
Formanden for EU-Parlamentet,
Lord Henry Plumb åbner officielt
ferskvandscentret.
Maj 1989
Silkeborg Kommune overdrager
officielt Vejlsøhus.
Maj 1989
Folketingets Finansudvalg godkender at DMU, Danmarks Miljøundersøgelser flytter 2 afdelinger
til Centret.
Marts 1990
Carsten Møller får Silkeborg Turistpris for 1989.
Juni 1990
Første spadestik tages til DMU´s
nye byggeri på Centret.
Oktober 1990
Hedeselskabet lejer en væsentlig
del af hovedbygningen.
November 1990
Arboretet bliver en integreret del
af Ferskvandscentret, men drives
af Silkeborg Skovdistrikt. Det åbnes i sommeren 1991.
Marts 1991
HKH Prins Joachim bliver protektor for Ferskvandscentret.
Juni 1991
Ny direktør, Ernst Hoffmann overtager direktørposten efter undertegnede.
September 1991
Første spadestik til Aqua tages af

HKH Prins Joachim, og i juni
1993 blev Aqua indviet af prinsen.
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