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Byfornyelse i Skive 1984-2015
Af arkitekt m.a.a. Jens Eskildsen

At skrive en artikel om byfornyelse i Skive Kommune er
en udfordring! For hvordan beskrives noget, der er i evig
forandring? At gå systematisk til værks og beskrive alt,
hvad der er sket i byfornyelsessammenhæng gennem me
re end 30 år får hurtigt karakter af opsummering. Kom
munesammenlægningen i 2007 giver desuden endnu en
dimension i fortællingen.
»Byfornyelse« er den overordnede betegnelse for alle
projekterne - mens de særlige kategorier af byfornyelse
har deres egen betegnelse. Forfatteren har valgt at skrive
om de projekter, der er gennemført i perioden 1984-2006
i den gamle Skive Kommune - suppleret med de projekter,
som forfatteren har medvirket til siden 2007 i den nuvæ
rende Skive Kommune.
Beskrivelsen foregår ved en systematisk gennemgang
af de projekter, der er gennemført. Det enkelte projekt,
den enkelte ejendom nævnes måske blot i sammenhæng
med en særlig kategori af byfornyelse. Hver kategori ind
ledes med en kort definition, herefter beskrives kategori
en og et »eksempel« - med en mere dybdegående beskri
velse, en afslutning samt en faktaboks om økonomi.

Indledning
I midten af 1980’erne fik tre medarbejdere i Teknisk For
valtning opgaven med at forestå og gennemføre en af
kommunens nye opgaver: Byfornyelse. Opgaven omfat
tede da i hovedtræk: Bygninger, økonomistyring og plan
lægning. Opgaverne blev varetaget af arkitekt Justus

Clemmensen, fuldmægtig Flemming Schwartz og arki
tekt Jens Eskildsen i den nævnte rækkefølge - svarende til
deres ekspertiser og daglige opgaver.
Nu mere end 30 år efter er det let at se resultaterne af
Skive Kommunes indsats med byfornyelse. Man skal ba
re lige vide, hvad man kigger efter! Derfor denne artikel.

Mange nye begreber
Historien om nyere dansk byfornyelse begynder i midten
af 1970’erne. Her sker et afgørende skift i samfundsbyud
viklingen, som gav nye rammer for byernes fornyelse og
for den offentligt støttede byfornyelse. Inden da blev by
fornyelse kaldt »sanering«. Denne kendes bedst fra forny
elsen af nedslidte boligkarréer i de helt store byer, hvor
hele karréer nedrives og erstattes af nye præfabrikerede
boliger, eller hvor boligerne moderniseres, og der indret
tes fælles friarealer.
En lang række kommuner med bebyggelseskarakter
som Skive havde - trods konkrete sanerings- og byforny
elsesbehov - indtil midten af 1980’erne ikke benyttet sig
af de muligheder, som sanerings- og byfornyelseslovgiv
ningen stillede til rådighed. Årsagen var blandt andet, at

man på det tidspunkt ikke kunne løsrive sig fra karrébe
tragtningen, uanset at de boligmæssige problemer i den
øvrige bykerne fortsat var store og uløste.
Siden da har Skive Kommune været blandt de mest ak
tive kommuner til at bruge byfornyelseslovens mulighe
der - blandt andet til ombygning af ikke tidssvarende bo
liger, anlæg af friarealer, nedrivning af kondemnable bo
liger og helhedsorienteret- samt områdefornyelse.
7

Havnevej 19 A-B, 2014. Foto: Jens V. Nielsen.
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Hvad er
Byfornyelse og boligforbedring, et byfornyelsesselskab,
Byggeriets Udviklingsråd, forsøgsprojekt, program for
byfornyelse, spredt byfornyelse, opfordrings-ejendom,
råde-over-ejendom, §9-redegørelse, byfornyelsesbeslut
ning, byfornyelsesramme, byfornyelses-lokalplan, Byfor
nyelsesnævnet i Viborg Amt, boligretten, lejlighedssam
menlægning, udviklingsprojekt, huslejedriftstab, afsmit
tende virkning, genhusning, refusionsberettigede udgif
ter, taksationskommission, overtaksationskommission,
gårdlaug, Projekt Renovering, helhedsorienteret byforny
else, forpligtigende samarbejde, idékatalog, områdefor
nyelse?
De nævnte begreber og mange andre begreber har lø
bende og gennem årene været brikker i puslespillet med
at gennemføre byfornyelsen! Langt de fleste kan sagtens
leve uden at vide, hvad begreberne dækker over. For de,
der arbejder professionelt med byfornyelse, er det aktuel
og nødvendig viden, der udvikles gennem erfaring og
gennem årene! I den følgende tekst vil flere af begreberne
dukke op sammen med en uddybende forklaring.

Byfornyelse og boligforbedring i
Skive 19854996
En kort definition:
Byfornyelse og boligforbedring var mulig fra 1983-1997
og kunne anvendes til fornyelse af boligområder og bo
ligkarréer i både større og mindre byer. Der var mulig
hedfor støtte til nedrivning af bygninger, istandsættelse
og modernisering af beboelsesejendomme samt indret
ning affælles friarealer.

Indledning
Den spæde start til en eventuel sanering i Skive blev taget
den 4.8.1981, hvor økonomiudvalget, det daværende plan
lægningsudvalg, skulle beslutte, om der burde udarbejdes
en saneringsplan for forskellige ejendomme i byen - her
under Østertorv 3, Sallinggade 17 og Thorupsgade 16.
Projektet blev aldrig realiseret og hvorfor ikke - står hen i
det uvisse.
I 1982 anmodede Boligstyrelsen landets kommuner om
at oplyse styrelsen om behovet for økonomisk støtte til
byfornyelse og boligforbedring. Plan- og Bygningsudval
get besluttede da: »Behovet for gennemførelse af byfor
nyelse og boligforbedring søges afklaret med henblik på
påbegyndelse i efterfølgende år«.

FAKTABOKS
Hvert fjerde år vælger borgerne et nyt byråd. Ved
konstitueringen bliver nogle af byrådets medlemmer
valgt til økonomiudvalget og nogle til stående udvalg.
Et af disse udvalg har opgaven med planlægning herunder byfornyelse. Udvalget blev før benævnt Tek
nisk Udvalg og nu Plan- og Bygningsudvalget.
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Frederiksgade 19 A-B, Skive, set fra Frederiksgade mod Asylgade. I begyndelsen af 1980'erne var der en stor ungdomsarbejdsløshed i Skive
- og samtidig var der mangel på gode og billige lejligheder for unge. Flere grupper af unge havde kik på Borger- og Håndværkerstifteisen,
der stod og forfaldt lige så stille. I Kristi Himmelfartsferien 1982 besatte medlemmer af Danmarks Kommunistiske Ungdom (DKU) stiftelsen
og hængte et stor banner op på facaden med overskriften »HUSBESÆTTELSE« og to krav: »Ja til flere ungdomsboliger - NU« og »Nej til
kommunens [elendige] boligpolitik«. Besættelsen sluttede fredeligt ved, at de unge DKU’ere forlod stiftelsen i løbet af den følgende weekend.
Foto: Casper Jacobsen.

Frederiksgade 19 A-B, Skive, set fra Frederiksgade mod Asylgade. Foto: Jens V. Nielsen.
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Hvem betaler?
Stat og kommune betaler - men ikke det hele! Det var en
af overskrifterne i en »byfornyelsesavis«, som Skive Kom
mune udgav i marts 1986. De midler, som Skive Kom
mune kunne få fra staten til byfornyelse, var billige lån og
tilskud. Selvom det offentlige betalte meget til byfornyel
sen, kunne en udlejningsejendom ikke fornyes uden leje
stigninger. Der skelnedes her mellem forbedringer og
vedligeholdelse. Forbedringer gav huslejeforhøjelse mens
det offentlige betalte vedligeholdelsen.
Bygningsarbejderne blev finansieret med indekslån - og
ydelserne blev reguleret år for år. Steg pristallet, så steg
lånets ydelser, men kun med 3/4 af pristallet. Udgifterne
til vedligeholdelse blev finansieret med indekslån - her
kunne det offentlige betale alle udgifter til renter og af
drag. Afdragene på lån til forbedringer betaltes gennem
lejeforhøjelser. Desuden var der nogle skattetekniske pro
blemer, tilskud til lejere, der skulle flytte, og særlig bolig
sikring. Kommunen betalte alle udgifter i forbindelse
med nedrivning af bygninger og de nødvendige retable
ringsudgifter efter nedrivningerne. Vanskeligt overskue
lige finansieringsmodeller? - ja!

Byfornyelsesselskab
Et af redskaberne til en mere effektiv fornyelse af byerne
var oprettelse af særlige saneringsselskaber, som på eget
initiativ kunne udarbejde og gennemføre saneringsplaner
på et almennyttigt grundlag. Selskaberne, som senere fik
betegnelsen byfornyelsesselskaber, spillede en central
rolle i den strategiske udvikling af byfornyelsen.
Gennembruddet for byfornyelsen i Skive kom, da Øko
nomiudvalget i marts 1983 anmodede Boligstyrelsen om
at reservere 16 mio.kr. Gennemførelse af byfornyelsen
forudsatte i den konkrete situation - med manglende erfa
ring og viden i Teknisk Forvaltning - at der blev søgt as
sistance hos et byfornyelsesselskab. Derfor blev de davæ

rende 3 byfornyelsesselskaber i Danmark inviteret til
møde med Plan- og Bygningsudvalget. Som rådgiver blev
valgt Sanerings- og Byfornyelsesselskabet af 19.3.1970
s.m.b.a. (senere SBS Byfornyelse)- og selskabet har siden
da fungeret som sparringspartner og rådgiver for Teknisk
Forvaltning.
Den første ejendom
Det første konkrete resultat sås, da Plan- og Bygningsud
valget i januar 1984 søgte ministeriet om 1 mio.kr. til bo
ligforbedring af kommunens ejendom Nørre Allé 12 A-B
og en 1 mio.kr. til en privat ejet ejendom.

Ny ansøgning om boligforbedring
Boligministeriet afsatte i 1983 en særlig ramme til stats
støtte til boligforbedring på 100 mio.kr. til alle landets
276 kommuner. Plan- og Bygningsudvalget, der nu havde
fået blod på tanden til at gennemføre byfornyelse, søgte
ministeriet om støtte til ejendommene Brårupvej 130,
Asylgade 2, Møllegade 4-6, Torvegade 11, Thorupgade 3
og Thomsensgade 14.
Senere ombyggedes de kommunale ejendomme Brå
rupvej 130 (1986), Asylgade 2A og Havnevej 19 A-B
(1987), Havnevej 9-11 (1989), Finlandsvej 4-26 (1990),
Frederiksgade 19 A-B (1991) samt en privat ejendom Sal
li nggade 3. Der kom således skred i byfornyelsen i Skive
by. Projekterne for de nævnte ejendomme omfattede for
skellige indsatser - men generelt forsynes boligerne med
bad og nye køkkener. På daværende tidspunkt - trods
midt-1980’erne - havde ca. 430 lejligheder i Skive by ikke
eget toilet og knap 800 lejligheder ikke eget bad.

EKSEMPEL 1: Skive Borger- og Håndværkerstiftelse
Ejendommen Frederiksgade 19 A-B er oprindeligt bygget
i to omgange - i 1878 og 1887 - af Skive Borger- og Hånd
værkerforening. Bygningerne er opført som stiftelse med
11

Området ved Thinggade/Østergade fotograferet fra luften ca. 1950. Et mylder af side- og baghuse, skure og småhaver fylder arealet mellem
de to gader. Foto: Skive Byarkiv.
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friboliger for ældre borgere, håndværkere og deres enker,
der ikke længere kunne klare sig selv. Bygningen inde
holdt oprindeligt 16 lejligheder med fælles lokum i går
den. 8 lejligheder var orienteret mod Frederiksgade og
resten mod havesiden. Byggeriet blev finansieret ved ind
samlinger, aktier, basarer, legater og en gratis grund fra
Skive Kommune.
I 1977 blev stiftelsen nedlagt - de små lejligheder var
blevet umoderne. Nedrivningen truede som så mange an
dre steder i bykernen, men mange års debat endte i stedet
med, at byrådet vedtog at renovere den meget maltrakte rede bygning til ældreboliger. Stiftelsen er tegnet af arki
tekt H. Paludan fra Viborg. Bygningen er en såkaldt klas
sicistisk rødstensbygning med to markante frontkviste
mod Frederiksgade. Blandt andet frontkvistene blev gen
skabt ved byfornyelse af bygningen i 1991. Samtidig blev
det midlertidige eternittag fjernet og udskiftet med et tag
af røde vingetegl, der svarer til bygningens oprindelige
tagbelægning. Alene disse forbedringer resulterede i, at
det gik op for enhver bygningsinteresseret, hvor statelig
en bygning, der gennem alt for lang tid havde gemt sig
bag den undseelige bygningskrop.
Bygningen blev renoveret i 1990/1991 efter tegninger af
arkitekt Erik Ejnar Holm fra Jebjerg. Som et kuriosum
skal nævnes, at bygningens oprindelige vinduer, døre og
porte blev bevaret efter en nænsom istandsættelse. Hvor
for dog udskifte bygningsdele, der blot er 100-115 år
gamle, når de med håndværksmæssig erfaring og indsigt
kan bevares og formentligt ikke er ringere end helt nye
vinduer! Takket været et fremsynet byråd indgår bygnin
gen efter ombygningen i 1991 på ny som et væsentligt
arkitektonisk element i Skive Bykerne.
Det skal dog tilføjes, at de oprindelige vinduer blev ud
skiftet i den første halvdel af 2015 - med nye såkaldte
træ-alu-vinduer!

Afslutning
At arbejde med byfornyelse forudsætter, som det kan læ
ses i de foregående sider, en vis erfaring i bygningsom
bygning, økonomistyring og planlægning. Mange begre
ber kom i spil og behovet for information til ejere og le
jere var stort. Uden et byfornyelsesselskab var det nok
ikke gået i begyndelsen. Som udgangspunkt skal man
kravle før man kan gå - og det lærte medarbejderne i Tek
nisk Forvaltning meget af. Det begyndte med en enkelt
ejendom Nørre Allé 12 A-B, blev videreført med ombyg
ning af yderligere ejendomme - herunder ombygning af
Frederiksgade 19 A-B.

FAKTABOKS om økonomi
Den samlede udgift for ombygning af de 8 ejendom
me var godt 18 mio.kr.
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Illustration 1: Forsiden af § 9-redegørelsen, der blev udgivet som byfornyelses
avis af Skive Kommune i 1986.

14

Spredt byfornyelse i Skive 1984-1996
En kort definition:
Den hidtidige metode med byfornyelse - karré for karré
- blev suppleret med en metode, hvor den samlede inve
stering blev fordelt i en punktvis indsats overfor de dår
ligste boliger i hele bymidten.

Indledning
Trods forøgede statslige midler til byfornyelse var der
igennem 1980’erne og starten af 1990’erne et stadigt sti
gende pres på den statslige investeringsramme med kom
munale rammeønsker, der var mere end det dobbelte af
den samlede ramme. Det resulterede i nye planlægnings
redskaber og metoder.
Spredt byfornyelse
Den dominerende byfornyelsesmetode gennem 1970’erne
var de såkaldte totalsaneringer, hvor hele bykarréer blev
fjernet og erstattet med nyt boligbyggeri. I praksis blev
ejendommene eksproprieret og beboerne sagt op med til
bud om genhusning i andre bykvarterer. Bygningerne
blev nedrevet og erstattet af nybyggeri, typisk almennyt
tige boliger.
På baggrund af forsøgsprojekter i blandt andet Nyborg,
Randers og Skive blev den hidtidige metode med byforny
else karré for karré suppleret med en metode, hvor den
samlede investering blev fordelt i en punktvis indsats over
for de dårligste boliger i bymidten. Erfaringerne med den
spredte byfornyelse var gode, og strategien blev hurtigt en
udbredt model især i de små og mellemstore købstæder.
Spredt byfornyelse i Skive
Forudsætningen for at den spredte byfornyelse kunne
gennemføres var, at Boligstyrelsen og BUR (Byggeriets
Udviklingsråd: havde til formål at fremme byggeriets ud

vikling og fremme foranstaltninger, der kunne øge byg
geriets kvalitet og produktivitet m.m.) godkendte et detal
jeret program for forsøgsarbejdet. Projektet blev støttet af
BUR med 180.000 kr.
Det karakteristiske ved Skive var, at dårlig bebyggelse
sjældent optrådte sammen karrévis, men som regel var
spredt beliggende i de ældste byområder. Hensigten med
forsøget var at afprøve en metode til planlægning og gen
nemførelse af spredt byfornyelse og at undersøge en ræk
ke hypoteser om metodens fordele og ulemper - i forhold
til karrémetoden - nemlig: At man gennem byfornyelse af
de dårligste ejendomme får forbedret flere ejendomme, at
indsatsen bliver mere stabil og kontinuerlig, at den offent
lige indsats får større afsmittende effekt, og at metoden
kan imødekomme beboer- og ejerønsker.
Begyndelsen
Projektet med spredt byfornyelse blev igangsat i februar
1985 og blev i mange henseender gennemført som en »al
mindelig« byfornyelsessag med:

•
•
•
•

En registreringsfase
En indledende debatfase - §9-fasen
Et byfornyelsesforslag
Realisering af forslagene

Forud for registreringsfasen var det blevet opgjort, at der
inden for byfornyelsesområdet (vist med en orange streg
på kortet på side 28) fandtes ca. 1.100 udlejningsboliger.
Af disse var ca. 430 lejligheder uden eget toilet og knap
800 lejligheder uden eget bad. Det svarede til, at ikke
mindre end omkring 90 % af lejlighederne havde en af
disse mangler!
Skal-, bør- og kan-ejendomme
Byfornyelsesarbejdet begyndte med en grov, udvendig re-
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Illustration 2: Forsiden af BUR-resumé
fra 1986 »Byfornyelse i Skive - et forsøg
med spredt indsats«.

Frederiksgade 15 i 2014, hvor »Informationskontoret« var indrettet i 1985 ved krydset Frederiksgade!Asylgade/Christiangade. Foto: Jens
Eskildsen.
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gistrering af ejendomme med installationsmangler. 200
ejendomme blev registreret, og registeringen viste, at 1/3
af ejendommene havde alvorlige bygningsmangler for
trinsvis på tag og facader. Af de 200 registrerede ejen
domme var 62 mangelfulde ejendomme og ikke mindre
end 40 ejendomme havde behov for fælles friarealforbed
ringer. Ejendommene blev opdelt i 3 grupper: En gruppe
som »skal« medtages i byfornyelsen - uanset om det øn
skes af ejere og lejere. En gruppe som »bør« medtages og hvor ejere og lejere kunne sige fra. Og en gruppe, som
»kan« medtages, hvis ejere og lejere sagde ja. De tre
grupper omfattede henholdsvis 11, 18 og 33 ejendomme.

§9-redegørelse
Inden byrådet kunne træffe en beslutning om byfornyelse,
skulle der offentliggøres en §9-redegørelsen - jf. §9 i by
fornyelsesloven. Formålet med redegørelsen/debatoplægget var, at debattere krav og ønsker til området, til byg
ningerne og boligerne. Ejere af ejendommene og lejerne
skulle inddrages i debatten, der senere skulle udmøntes
som principper og retningslinjer for den kommende by
fornyelse.
Redegørelsen blev udformet i avisformat og sendt til alle
husstande og ejere i byfornyelsesområdet i maj 1985. De
batperioden begyndte med et borgermøde i maj 1985 i
Theatersalen. Senere blev ejendommene i ^//-gruppen og
en del af bør-gruppen inviteret til særskilte ejer- og lejer
møder med henblik på at indkredse, hvilke ejendomme,
der skulle indgå i 1. etape af byfornyelsen. Desuden var der
møder med ejere og lejere i 3 »friareal-karréer«.
Forslaget til §9-redegørelse var fremlagt fra den
10.12.1985 til den 1.3.1986. Forslaget omfattede 14 ejen
domme og 3 friarealer.
Råde-over-ejendomme og opfordringsejendomme
For at byfornyelsen kunne gennemføres, var det nødven

digt, at Skive Kommune rådede over/købte ejendomme
ne: Hvidtfeltgade 1/Odgårdsvej 42, Møllegade 18,Thinggade 17, Vestergade 7 og Voldgade 8.
Med hensyn til de såkaldte »opfordringsejendomme«
var det en forudsætning, at bygningsarbejdet med ombyg
ning- og forbedring blev udført af den enkelte ejer.
Det indgik i forslaget til byfornyelsesbeslutning, at del
tagelsen i størst mulig omfang skulle være frivillig. Ejer
ne og beboerne kunne ifølge byfornyelsesloven sige nej til
at få foretaget visse forbedringsarbejder. Men, der kunne
ikke nedlægges veto mod følgende 9 punkter:
1. Bygninger skal i konstruktiv henseende være i forsvar
lig stand.
2. Boligerne skal være brandsikrede.
3. Boligen skal være tidssvarende opvarmet.
4. Bygningens tag, facader, vinduer, yderdøre, kælder- og
portrum skal isoleres.
5. Hver lejlighed skal være forsynet med varmt vand.
6. Hver lejlighed skal have eget toilet med håndvask samt
brusebad inde i boligen.
7. Bygningens elinstallationer skal være i forsvarlig
stand.
8. Bygningens indvendige og udvendige vedligeholdes
stand må ikke frembyde væsentlige mangler.
9. Sundhedsfarlige forhold skal afhjælpes.

Genhusning
Hvis en ejendom blev ombygget i et så stort omfang, at
det ikke var muligt at bo i ejendommen under ombygnin
gen, havde kommunen en forpligtigelse til at genhuse be
boere permanent eller midlertidigt. Det vil sige, at kom
munen skulle finde en ny bolig til lejerne. Genhusningen
foregik i samarbejde med boligselskaberne AAB og So
cialt Boligbyggeri i Skive (nu Bomiva).
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»Trekanten« ved Nørre Allé ca. 1980 med beskyttelsesrummet i forgrunden. Området var en trafikfælde, hvor der ofte skete ulykker. Foto:
Skive Byarkiv.

Torvegade I og Torvestræde 4-6, set fra Torvegade mod Østergade i 2005. Den nye gågadebelægning til rådhuset er næsten færdiganlagt og
trærækken mod Den danske Bank er nyplantet. Foto: Jens V. Nielsen.
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EKSEMPEL 2: Informationskontor i Asylgade
For at »servicere« borgerne åbnede kommunen i maj
1985 et informationskontor i ejendommen på hjørnet af
Asylgade-Frederiksgade (i dag Fri-Cykler). Kontoret var
åbent på tirsdage og torsdage kl. 16-18 og nedlagdes ved
udgangen af juni måned. På kontoret var der fremlagt in
formationsmaterialer og opsat en række plancher over
Skive By med oplysninger om de »byfornyelsestrængen
de« ejendomme.
Kontoret var bemandet med kommunens medarbejdere
og konsulenter, som kunne rådgive og vejlede de besø
gende. Informationskontoret blev åbnet for yderligere at
opfordre borgerne til at deltage i debatten om byfornyelse.
Som et kuriosum skal nævnes, at navnene på tre af rådgi
verne (arkitekterne Jens Clemmensen, Justus Clemmensen og Jens Eskildsen) godt og grundigt blev forvekslet.
Navnesammenfaldene var ikke til »skade« for byfornyel
sen, men medførte et opklaringsarbejde, når borgerne
skulle referere til, hvem de havde talt med på informati
onskontoret!
Afslutning
Forsøget med spredt byfornyelse i Skive blev omtalt i en
rapport, som Boligministeriet udgav i 1991. Hovedkon
klusionen var: Forsøget viste, at det i Skive var muligt
med den spredte metode at få fat i flere dårlige ejendom
me end hvis man med de samme penge alene havde satset
på en karré.
I Skive-forsøget indgik også en forbedring af friarealer
i de mest betrængte boligkarréer. Men her holdt støttemu
lighederne i byfornyelsesloven stort set op. Derfor blev
der til forsøgsprojektet knyttet et særligt udredningsar
bejde, betalt af Planstyrelsen. Heri indgik blandt andet
overvejelser om trafiksanering, skole- og institutionsfor
nyelse samt socialt opfølgende arbejde. I denne sammen
hæng skal nævnes, at disse indsatser ikke resulterede i

konkrete projekter i Skive. Men de samme muligheder
kom senere ind i byfornyelsesloven omkring år 2000 som helhedsorienteret byfornyelse (se afsnit herom). For
søget med spredt byfornyelse kan derved siges at være en
del år »forud for sin tid«.

Den spredte byfornyelse i Skive omfattede følgende 3 eta
per:
1. ETAPE AF SPREDT BYFORNYELSE I SKIVE
1985-1991

Indledning
Skive Byråd vedtog den 24.6.1986 forslaget til byfornyel
sesbeslutning for 1. etape af den spredte byfornyelse. For
slaget omfattede følgende ejendomme:
• Nedrivning: Hvitfeltsgade 1/Odgårdsvej 42 og Vester
gade 7.
• Råde-over ejendomme: Voldgade 8, Nordbanevej 10.
• Opfordrings-ejendomme: Nordbanevej 5, Nørre Allé 7,
Torvestræde 4-6/Østergade 4, Voldgade 3, Voldgade
10, Sallinggade 14.
• Friarealer: Østlige del af karréen Østergade og Thinggade samt Grønnegården.

Byfornyelsesnævn
Det skulle nu ikke gå så let! Byfornyelsesnævnet for Vi
borg Amt sendte en række klager over byfornyelsesbe
slutningen fra ejerne af Vestergade 7, Nordbanevej 5 og
Torvestræde 4-6/Østergade 4 videre til Skive Kommune.
Desuden var 4 ejere imod forslag om friarealforbedrin
ger. Nævnet besigtigede ejendommene i september 1986,
hvor nævnet besluttede at opretholde byrådets beslutning
- dog med undtagelse af ejendommen Torvestræde 4-6/
Østergade 4. Her var det ikke ombygningsarbejderne, der
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Illustration 3: Illustration af det første for
slag fra 1986 til udformning af friarealet
Oasen fra BUR-resumé »Byfornyelse i Skive
- et forsøg med spredt indsats«.

Friarealet Oasen 2014, der vi
seren et udsnit affriarealet. Be
mærk forskellen mellem skitsen
til friarealet og hvordan friare
alet blev udformet. Foto: Jens V.
Nielsen.
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var påklaget til nævnet - men alene finansieringen med
indekslån.

Thinggade 17
For at kunne anlægge friarealet mellem Østergade og
Thinggade (EKSEMPEL 3) købte Skive Kommune Thing
gade 17, og bygningerne blev nedrevet. Beboerne i ejen
dommen blev genhuset. En saddelmager havde sit værk
sted i ejendommens baghus. Der blev indgået en aftale om,
at saddelmageren fraflyttede værkstedet mod en økono
misk kompensation. Ejendommens ejer mente, at han hav
de haft et driftstab ved, at ejendommens lejligheder måtte
stå ubeboet hen i et stykke tid. Sagen blev afgjort i byretten
ved dom i april 1990. Retten besluttede, at Skive Kommu
ne ikke havde stillet ejeren en kompensation i udsigt.
Baghuset Østertorv 3
For at muliggøre friarealprojektet (EKSEMPEL 3) skulle
baghuset på ejendommen Østertorv 3 også nedrives. Bag
huset havde stået ubenyttet hen, men ejeren begyndte
»hen over natten« at sætte baghuset i stand. Ejeren var
berettiget til en kompensation for at kommunen kunne
råde over baghuset, men det var ikke muligt at opnå enig
hed om beløbets størrelse. Ejeren bad derfor taksations
kommissionen om at foretage en uvildig vurdering af
kompensationen. Da ejeren ikke var enig i kommissio
nens afgørelse, blev den påklaget til overtaksationskom
missionen. Men her var man var enig med taksations
kommissionen om kompensationens størrelse. Herefter
kunne baghuset nedrives.

Andre ejendomme
Senere udgik ejendommen Nordbanevej 5 af byfornyel
sen - efter ønske fra ejeren. En lejer fremsatte indsigelse
mod, at ejendommen udgik af byfornyelsen. I modsæt
ning hertil klagede lejerne i ejendommen Sallinggade 14

over, at ombygningen foregik meget langsomt. Det skal
formentligt ses i sammenhæng med, at kun en af beboerne
var midlertidigt genhuset under ombygningen! I ejendom
men Voldgade 3 ønskede lejerne derimod, at Skive Kom
mune købte ejendommen inden ombygningen. Ejendom
men var udpeget som en såkaldt »opfordringsejendom«.
Men da ejerens planlagte ombygning trak i langdrag, køb
te Skive Kommune ejendommen i 1989. Ejendommen
blev ombygget og senere solgt til en privat ejer.
EKSEMPEL 3:
Friarealet mellem Thinggade og Østergade
Friarealet i den østlige ende af karreén Østergade/Thinggade blev anlagt efter et skitseprojekt af Tegnestuen
Landskab & Rum fra Århus. Udgangspunktet for et fri
arealprojekt er, at ejendommenes ejere lægger arealer til
projektet. Stat og kommune fordeler udgiften til anlæg af
friarealet mellem sig. Der stiftes et gårdlaug, og udgiften
til den fremtidige drift af friarealet betales af lejerne via
huslejen. Typisk var der tale om 50-75 kr. i huslejestigning/lejlighed/måned.
Projektet omfattede ejendommene Østergade 8-18,
Brogårdsgade 1-3, Østertorv 1- 5 og Thinggade 17-21. Det
var forskelligt hvor meget areal, der indgik i friarealet fra
de forskellige ejendomme. Som udgangspunkt bevarer
den enkelte ejendom et mindre privat areal nærmest ejen
dommen, mens arealerne, der indgår i det fælles friareal,
kan bruges af alle beboere i ejendommene.
I samarbejde med ejendommenes ejere og lejere blev
der i oktober 1991 stiftet et gårdlaug - med navnet »Oa
sen«. Selv efter så mange år ses friarealet som et vel ved
ligeholdt og grønt »åndehul« mellem ejendommene - som
det blev tænkt, planlagt og realiseret. Det giver beboerne
adgang til et fælles friareal og mulighed for at bruge og
opleve et varieret byrum med træer, buske, bænke, borde,
stier og bålplads.
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Illustration 4. Plan over friarealet
mellem Møllegade 8-18 og Aakjærskolen.
■■ U

Friarealet fremtræder som en
grøn oase, dels for beboerne i
de 6 ejendomme, men også for
skolens børn, der kan ajlede op
mærksomheden og kigge ud af
vinduerne, hvis de keder sig i
timerne.

22

I processen med at stifte gårdlauget foreslog ejerne, at
Skive Kommune skulle opkræve driftsomkostningerne
hos den enkelte lejer, hvis gårdlauget ikke selv vedlige
holdt arealet. Plan- og Bygningsudvalget valgte klogt nok
ikke at forholde sig til en hypotetisk situation.
På grundene, hvor ejendommene Hvitfeldtsgade 1/Odgårdsvej 42, Vestergade 7 og delvis Thinggade 17 havde
ligget, blev der opført ny bebyggelse. I sammenhæng med
byfornyelsen kaldes det afsmittende virkning (se om af
smittende virkninger under områdefornyelse).
Afslutning
Det var en lærerig proces at gennemføre 1. etape af den
spredte byfornyelse. Processen viste, at selv de bedste in
tentioner løbende skal revurderes. Selv om en ejer oprig
tigt ønskede at byforny sin ejendom, så kunne finansierin
gen, lejernes ønsker, økonomien og meget andet godt æn
dre beslutningen. Politikerne besluttede derfor på et me
get tidligt tidspunkt, at al byfornyelse i Skive Kommune
skal være frivillig. Denne beslutning er siden da videre
ført uændret til i dag.

FAKTABOKS om økonomi
Ombygning af de nævnte 9 ejendomme og anlæg af 2
friarealer kostede ca. 18.7 mio.kr.

2. ETAPE AF SPREDT BYFORNYELSE I SKIVE
1989-1992
Indledning
Nu havde Skive Kommune opnået en vis erfaring i at
bruge byfornyelseslovens muligheder for at istandsætte
nødlidende bygninger og at anlægge friarealer. Denne er
faring blev brugt på et meget stort projekt - nemlig om

bygning af de 96 kommunalt ejede ældreboliger kaldet
»Grønnegården«. 2. etape omfattede desuden Frederiks
gade 28 og Møllegade 18 og 20.

Frederiksgade 28
Ejendommen Frederiksgade 28 skulle efter forslaget til
byfornyelsesbeslutning istandsættes af ejeren. Men ejeren
klagede til byfornyelsesnævnet i Viborg Amt, da han selv
ville sætte ejedommen i stand uden byfornyelsesmidler.
Det endte med, at nævnet besluttede at udtage ejendom
men af byfornyelsen. Det skal nævnes, at ejeren (murer
mester Heinrich Rimmer) herefter ombyggede ejendom
men på et håndværksmæssigt højt niveau - og derved i
princippet fulgte opfordringen til at »byforny« ejendom
men.
Friareal mellem Åkjærskolen og Møllegade 8-16

Forslaget til friareal blev tegnet af landskabsarkitekt Pe
ter Sørensen fra Aalborg. Ejendommene Møllegade 18-20
blev nedrevet, og på grundene byggede Socialt Boligbyg
geri i Skive udlejningsboliger. Projektet omfatter i sin en
kelthed en sti langs Aakjærskolen - fra smøgen mellem
Møllegade 18 og 20 til et lysthus bag Møllegade 8. Opstammede træer, bunddække og græsarealer er de bæren
de og »grønne« elementer i friarealet.
Byfornyelses-lokalplan
Lokalplan er betegnelsen på en type plan, som kommuner
udarbejder for at fastlægge den fremtidige anvendelse af
et område. En byfornyelseslokalplan har samme formål
som en almindelig lokalplan, men omfatter særlige for
hold, der giver mulighed for at gennemføre byfornyelses
projekter.
Det indgik i byfornyelsesbeslutningen for »Grønnegår
den«, at der skulle ske en sammenlægning af lejligheder
ne, så antallet af lejligheder reduceredes fra 96 til 48. Ef-
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Grønnegården set fra Luften i 2001. Bemærk de to nye punkthuse og
friarealet mellem disse. I midten affriarealet ses volieren, derfortsat
er et besøg værd. Foto: Jens V. Nielsen.

I årene 1939-1950 opførte Skive Kommune fire såkaldte aldersrenteboliger på byens tidligere dyrskue- og markedsplads. Billedet er taget i
1949, umiddelbart før den sidste af de fire blokke i Grønnegården blev bygget. Foto: Skive Byarkiv.
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ter byfornyelsesloven kan der kun i en byfornyelsesbe
slutning træffes bestemmelse om sammenlægning af lej
ligheder, hvis der er fastsat bestemmelser herom i en lo
kalplan. Derfor vedtog Skive Byråd lokalplan nr. 76 »Lej
lighedssammenlægning i Grønnegården« i 1987 - efter en
offentlig fremlæggelse af forslaget til lokalplan. Der
fremkom ingen indsigelser mod lokalplanen.
Skive Byråd vedtog i oktober 1994 - altså flere år senere
- lokalplan nr. 107 »Byfornyelse af Voldgade-området«.
Denne lokalplan indeholder væsentligt flere byfornyelses
bestemmelser end lokalplanen for »Grønnegården« (se
afsnittet om byfornyelse i Voldgade-området).

EKSEMPEL 4: Grønnegården
Det største byfornyelsesprojekt, der er gennemført i Ski
ve, er i boligbebyggelsen Grønnegården fra 1989-1991.
Grønnegården består af fire boligblokke, der er opført i
perioden fra 1935-1950 med tilsammen 96 boliger. Boli
gerne blev sammenlagt 2 og 2 til 48 nye boliger. Som
supplement til de fire boligblokke blev der i 1990 opført
to nye punkthuse, hver i tre etager og med tilsammen 22
boliger. I Grønnegården er der nu indrettet 70 ældreeg
nede boliger med elevatoradgang.
Byfornyelse af Grønnegården gennemførtes som et for
søgsprojekt fra 1989-1991. De oprindelige boliger i Grøn
negården blev opført som aldersrenteboliger - datidens
ældreboliger. Lejlighederne var små 1- og 2 værelsers lej
ligheder med små køkkener og fælles toiletter uden hånd
vask ved trappen. I kælderen var der fælles badeværelser,
og næsten alle boliger var vanskeligt tilgængeligt for
gangbesværede.
Ved ombygning af Grønnegården blev der afprøvet for
skellige metoder til at skaffe adgang til boligerne via ele
vator og til forskellige ældre- og handicapvenlige planløs
ninger. Ved planlægning af ombygningsprojekterne del
tog medarbejdere fra Skive Kommunes forskellige for

valtninger, da der både var sociale, adgangsmæssige og
tekniske løsninger, der forudsatte tværfaglig viden. Til
projektet var der også knyttet en følgegruppe med repræ
sentanter for bl.a. By- og Boligministeriet. De fire for
skellige elevatorløsninger var samtidig en illustration af
forskellige tekniske løsninger på tilbygninger til perio
dens stramme arkitektur. Alle boliger er indrettet med
adgangs- og bevægelsesmuligheder for kørestolsbrugere.
Bebyggelsens friarealer blev indrettet med god tilgæn
gelighed for alle. Den oprindelige plan til udformning af
haven blev tegnet af landskabsarkitekt Valdemar Carlsen
fra Århus. Haven blev realiseret som en have, der hen
vendte sig til alle sanser. Duftende buske i forskellige far
ver, større træer, stramt udformede takshække, en voliere
med fugle - og derved fuglekvidder, vandkunst med ris
lende vand og med en skulptur af den kendte billedhugger
Kurt Tegtmeier fra Thisted.
Haveanlægget har dog senere undergået ændringer, som
ikke respekterer de oprindelige idéer. Trods det fremstår
friarealet stadig som en grøn oase, der bruges af mange af
områdets beboere - og med fortsat fuglekvidder fra en
varieret bestand af undulater og papegøjelignede fugle.
En lille historie - eller måske i virkeligheden to? Da
ombygningen af de første blokke var tilendebragt, fik be
boerne i de nye lejligheder besøg af Skive Kommune.
Dels for at se, hvordan lejlighederne fungerede og dels for
at høre beboernes meninger om den nye, store lejlighed.
En af beboerne syntes, at lejligheden var fin, men måske
godt kunne være lidt større. For, hvordan skulle man få
plads til alle de møbler, der tidligere have været i en lejlig
hed, der var halvt så stor? En anden beboer havde ikke
helt så mange møbler, men havde nu fået plads til at stille
sin togbane op!
Boligerne blev i 2002 solgt til Socialt Boligbyggeri i
Skive.
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På billedet fra 2014 ses de nye indgangspartier til de to blokke langs Jeppe Aajcersvej. Da blokkene blev bygget, var hovedadgangen oriente
ret mod henholdsvis Jeppe Aakjærsvej (vejnavnet blev ændret ved kommunesammenlcegning i 2007) og Grønnegade. Ved ombygningen blev
adgangene orienteret mod friarealet. Foto: Jens V. Nielsen.
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Afslutning
Projektet for Grønnegården har været omtalt i utallige
publikationer - for de mange gode eksempler på byg
ningsmæssige forbedringer af eksisterende bygninger.
Det skal også ses i sammenhæng med, at gode og velfun
gerende boliger for ældre da og i en årrække var hoved
tema i den samlede ældrepolitik. Erfaringerne fra ombyg
ningen blev i 2000 evalueret i en omfattende beboerun
dersøgelse. Erfaringerne fra Grønnegården viser, at det er
muligt at opnå fine ældreegnede boliger ved ombygning
af eksisterende beboelsesejendomme. Grønnegården har
derved været et forbillede for andre og lignende ombyg
ninger.

FAKTABOKS om økonomi
Ombygning af Grønnegården, nedrivning af Mølle
gade 18 og 20 samt de to friarealer kostede godt 37.3
mio.kr. De to punkthuse ved Grønnegården kan ses
som en del af den afsmittende virkning af 2. etape af
den spredte byfornyelse.

3. ETAPE AF SPREDT BYFORNYELSE I SKIVE
1993-1994

Indledning
Skive byråds Plan- og Bygningsudvalg vedtog i marts
1993 at offentliggøre en §9-redegørelse og et debatoplæg
om den første ud af tre etaper for »Byfornyelse i Voldga
de-området«. På et borgermøde i maj 1993 meldte 10
ejere sig til at deltage i en arbejdsgruppe. Men det skulle
nu ikke blive den store succes for byfornyelsen. De fleste
ejere ønskede ikke at byforny deres ejendomme. Det var
blevet for kompliceret. Senere udgik også forslaget om at
anlægge nogle relativt store sammenhængende og fælles
friarealer. I stedet blev der lagt op til, at der kunne anlæg

ges nogle mindre fælles friarealer, hvis grundejerne var
enige herom.
Byfornyelsesbeslutning
Det endelige forslag til byfornyelsesbeslutning omfattede
nedrivning af Nordbanevej 22 B samt ombygning af
Nordbanevej 18,26, 28, 32, 34, Karolinegade 1 og 3 samt
Voldgade 12. Udpegningen og udformningen skulle fore
gå i samarbejde med ejendommenes ejere og lejere.
Det endelig resultat blev, at der anlagdes to friarealer mellem ejendommene Nordbanevej 26 og 28 samt mel
lem ejendommene Nordbanevej 32 og 34. Skitseforslage
ne blev tegnet af landskabsarkitekt Peter Sørensen fra
Aalborg. Desuden købte Skive Kommune Nordbanevej
22. Bebyggelsen (træningslokaler for Skive Bokseklub)
blev nedrevet, og på grunden opførte Socialt Boligbyg
geri i 1999 et bofællesskab for yngre psykisk handicap
pede.
Senere blev der etableret et friareal mellem Slotsgade
og Thinggade i Skive. Og i 1996 blev det første byforny
elsesprojekt uden for Skive by gennemført - nedrivning af
Stationsvej 30-32 i Rønbjerg.

Afslutning
Det blev den sidste og afsluttende indsats i Skive by med
spredt byfornyelse. Det var da muligt at se tilbage på om
fattende forbedringer af mange boliger og nogle friarea
ler, der har medvirket til at forbedre sundheden og livs
kvaliteterne hos de daværende og efterfølgende lejere.
FAKTABOKS om økonomi
Anlæg af de tre friarealer, nedrivning af Møllegade
18 og 20 samt Stationsvej 30-32 kostede ca. 3.8 mio.
kr.

27

KORT 2: Skive Bymidte, hvor følgende byfornyelsesområder er vist:
Med orange streg - Spredt byfornyelse 1984-1996.1 - Helhedsorienteret byfornyelse i den østlige del af Skive Bykerne 2000-2007.
Il - Områdefornyelse i Søndergade-området 2007-2015. Ill - Områdefornyelse i den vestlige del af Skive Bykerne 2013-2017.
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Helhedsorienteret byfornyelse i den
østlige del af Skive bykerne
200(1-2007
En kort definition:
Fornyelse af byområder, som ikke løftes af traditionel by
fornyelse - i såvel større som mindre byer. Der gives støt
te til borgerinddragelse, sociale og kulturelle aktiviteter,
kultur- og aktivitetshuse, byrumsfornyelse, trafikforbed
ring og byøkologiske initiativer.

Indledning
Byfornyelsesområdet for den østlige del af Skive Bykerne
omfatter området mellem Nørregade, Adelgade, Post
hustorvet, Tværgade, Slotsgade, Østertorv, Ågade og Hav
nevej - vist på kort 2 på side 28.
Skive Byråd søgte i 1999 ministeriet om 10 mio. kr. til
helhedsorienteret byfornyelse i »Den østlige del af Skive
Bykerne«. Byrådet vedtog programmet i juni 2000, og
ministeriet godkendte det i januar 2001. Tilsagnet fra Byog Boligministeriet var samtidig betinget af, at Skive
Kommune opfordrede lejere og ejere indenfor området til
at byforny deres boliger og ejendomme (se afsnittet: By
fornyelseshåndbogen »Bevar mig vel - købstadshusets
ABC«).
Fire indsatsområder og 14 delprojekter:
• Trafik
1. Krydset Nordbanevej/Nørre Allé
2. Fodgængerforbindelse Karolinegade - Søndercentret
3. Trappe fra Karolinegade - Aagade
4. Gadeinventar
5. Belægning Karolinegade, Voldgade m.fl.
• Torve og pladser
6. Posthustorvet
7. Carl Hansens Plads

8. Forskønnelse af Torvegade
• Væresteder
9. Scenebygning i Skive Anlæg
10. Toiletbygning i Skive Anlæg
• Grønne områder
11. Aktiviteter i Skive Anlæg
12. Synliggøre Skive Anlæg
13. Forbindelsen mellem Skive Anlæg og museerne
14. Kunstneriske udsmykninger
Gennemførelsen af byfornyelsesprojektet faldt tidsmæs
sigt sammen med to store kommunale projekter i områ
det: Skive Ny Rådhus blev bygget ved Torvegade. Torve,
pladser og gågader blev ombygget fra 2005-2006. Sam
spillet mellem investeringerne i byfornyelsen og de to an
dre projekter medførte, at byfornyelsesområdet samtidig
fik et gevaldigt løft. Torvegade blev forskønnet med plant
ning af en trærække langs parkeringspladsen ved Danske
Bank. Samtidig blev gågadebelægningen videreført fra
Østergade til rådhuset i Torvegade. Derved blev der skabt
en naturlig sammenhæng mellem torve, pladser, gågader
og rådhuset.

Borgerinddragelse, information og resultater
Gennemførelse af helhedsorienteret byfornyelse skete efter intentionerne i Byfornyelsesloven - i samarbejde
med servicevirksomheder, institutioner, foreninger, ejere
og lejere, der indgik i samarbejde med kommunen. I be
stræbelserne på at inddrage de nævnte parter gennem
førte Skive kommune flere informations- og borgermøder
i 1999 samt et særligt informationsmøde i 2002 om byfor
nyelseshåndbogen »Bevar mig vel«.
Borgermøderne resulterede i, at 13 borgere (Beboer
gruppen) deltog aktivt i hele forløbet fra 1999-2006. På
skønnelsesværdigt - især når Beboergruppen deltog i 11
møder i 1999-2000, hvor programmet blev udarbejdet.
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Carl Hansens Plads. Carl Han
sen var folketingsmedlem og
redaktør på Skive Folkeblad.
Hvad gemmer sig under torvet?
- spørg Teknisk Forvaltning.
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Og i gennemførelsesfasen fra 2001-2006 i 20 møder.
For at informere offentligheden om den helhedsoriente
rede byfornyelse gennemførte Teknisk Forvaltning i maj
2000 i samarbejde med Skive Byhistoriske Arkiv en by
vandring i området. Som led heri blev folderen »Den øst
lige bykerne« udgivet.
Ved »ny-indvielsen« af Skive Anlæg i april 2004 blev
folderen »Skive Anlæg 1875-2004« udgivet. Skive Kom
mune søgte på flere måder at skabe interesse om projek
terne. Blandt andet ved et »åbent hus« i februar 2006 på
Carl Hansens Plads og ved afsløring i juni 2006 af jern
baneskulpturen på hjørnet af Nordbanevej og Ågade - ud
ført af kunstneren Poul E. Nielsen.

Bunkeren
Som et kuriosum bør nævnes, at bunkeren under nu Carl
Hansens Plads blev bevaret. Af en kommunal annonce i
Skive Folkeblad i august 2003 fremgår:
»Under pladsen findes en bunker, der er opført i slutnin
gen af 2. verdenskrig. Bunkeren er støbt i beton og udfor
met som et kuppelformet, cirkulært rum - med plads til 50
personer. Man kommer ned i bunkeren via en trappe, der
findes under et trædæk på pladsen. Efter krigen blev
mange tilsvarende bunkere lejet ud til grønthandlere, der
brugte bunkerne til opbevaring af frugt og grønt. Men
bunkeren på Carl Hansens Plads kan bruges til andre
formål - for eksempel koncerter, modeopvisninger, ud
stillinger etc. Der er mulighed for at låne bunkeren - og
det er gratis. Henvendelse Teknisk Forvaltning«.

Skive Anlæg
I 1875 vedtog Skive Byråd at købe et stykke af »Nørre
marken« for: »Hvis man dertil måtte finde anledning, til
forskjønnelse og behagelighed for byens indvånere at
foranstalte et Anlæg«. Arealet blev tilplantet i 1877 efter

en beplantningsplan fra gartner Høegh Hansen. Ved Sallingsbanens åbning i 1884 blev anlægget skåret i to dele.
De to dele blev forbundet med en jernbro over sporet.
Broen blev i 1965 udskiftet med den nuværende af spænd
beton.
I 1906 besluttede byrådet, at Anlægget skulle forskøn
nes med et springvand. Springvandet bestod af et cirkel
rundt bassin med en skulptur i midten - en dreng der hol
der en svane om halsen, som vandet springer ud af.
Springvandet blev nedlagt i 1923 ved en større omlæg
ning af Anlægget og erstattet med et nyt, omgivet med
rosenbede.
Den helhedsorienterede byfornyelse medførte i 2004 en
del ændringer i Skive Anlæg vest for Ågade. For at syn
liggøre anlægget mod Havnevej og Ågade blev overflødig
beplantning fjernet, for derved at motivere borgerne til at
udnytte anlægget. Hovedstien fra det sydøstlige hjørne
ved Nordbanevej til det nordøstlige hjørne ved Havnevej
blev omlagt til en snorlige stiakse. Samtidig blev hoved
stierne belyst, så det nu også er muligt at færdes i anlæg
get efter mørkets frembrud. En ny scenebygning blev pla
ceret i den sydlige og midterste del - en bygning, der sam
tidig kan bruges af børn til at lege på og opholde sig under
i regnvejr. Scenen blev senere ombygget for at flere tilsku
ere kunne se, hvad der foregår på scenen. Ud fra devisen
om, at et anlæg uden en toiletbygning ikke er tiltrækken
de for besøgende, blev der opført en toiletbygning ved
fuglevolieren. En basketkurv og et areal til petanque o.l.
giver mulighed for sportsaktiviteter. Endeligt blev spring
vandet genetableret med en kunstnerisk udsmykning ud
ført af Christel Bækgaard og Xavier Panos.

EKSEMPEL 5: Håndbogen »Bevar mig vel - køb
stadshusets ABC«
I håndbogen »Bevar mig vel- købstadshusets ABC« hed
der det:
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Illustration 4: Forsiden af byfornyelseshåndbogen »Bevar mig vel købstadshusets ABC« fra 2002.

Illustration 6: Folderen om den »Østlige bykerne« er udgivet af Skive
Byhistoriske Arkiv i 2000. Folderen beskriver i tekst og fotos: Anlceget, Karolinegade, Nordbanevej, Nørre Allé, Thinggade, Torvegade,
Voldgade, Østergade og Agade, der alle ligger i området.
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»Skive har som så mange andre købstæder udviklet sig til
en moderne by med et stærkt handelscentrum, der om
kranses af bynære bolig- og erhvervsområder. Behovet
for byfornyelse er som regel udtalt i de gamle bynære
boligområder. Områdernes gader, veje, torve, pladser og
parker er ofte nedslidte og trænger til en kærlig hånd. De
trænger til vedligeholdelse, og alt for ofte ses ombygnin
ger og tilbygninger med for lidt hensyn til huset. Hånd
bogen handler derfor om, hvordan man kan vedligeholde
og istandsætte købstadshuset på en for huset god måde«.

Håndbogen skulle ses som en opfordring og hjælp til, at
lejere og ejere indenfor området skulle byforny deres bo
liger og ejendomme. Resultaterne af opfordringerne var
dog desværre pauvre, da det ikke lykkedes at gennemføre
nogen bygningsfornyelse. Årsagerne hertil var blandt an
det en omfattende privatfinansieret istandsættelse af ejen
dommene, der ikke gjorde det oplagt at udnytte byforny
elseslovens muligheder for økonomisk støtte!
Håndbogen blev i 2002 omdelt til alle ejere og lejere i
byfornyelsesområdet - vel i omkring 1.000 eksemplarer.
Uanset hvor prisværdigt initiativet var, endte det med, at
ingen ejendomsejere ønskede at ombygge deres ejendom
me med byfornyelsesfinansiering. Men det var en meget
flot håndbog, der kom ud af anstrengelser, og bogen havde
paradokssalt nok så stor interesse hos byfornyelseskolle
ger i andre kommuner, at restoplaget hurtigt forsvandt.

med byfornyelse af Skive By. De andre to brikker - områ
defornyelse af »Søndergade-området« og områdeforny
else i »Den vestlige del af Skive Bykerne« - omtales i de
følgende afsnit og er vist på kort 2 på side 28.
Projektet for helhedsorienteret byfornyelse i »Den øst
lige del af Skive Bykerne« kan ses i sin helhed i en publi
kation, som Skive Kommune udgav i juni 2007.

FAKTABOKS om økonomi
2.8 mio.kr. fra Ministeriet og 7.2 mio.kr. fra Skive
Kommune.
Efter byfornyelsesloven kunne kommunerne opnå
50 % i statsrefusion til anlæg af væresteder og lig
nende samt 20 % til øvrige investeringer. Ministeriet
gav samtidig 450.000 kr. til håndbogen »Bevar mig
vel- købstadshusets ABC«. I alt 10.65 mio.kr.

Afslutning
Den helhedsorienterede byfornyelse af »Den østlige del
af Skive Bykerne« blev et enkeltstående projekt i Skives
byfornyelses-historie. Men ikke desto mindre blev resul
taterne meget synlige og har siden da præget omgivel
serne. Projektet blev anledning til en ny form for borger
inddragelse og -samarbejde, der er videreført i »område
fornyelsen«. Desuden blev det den første ud af tre brikker
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Posthustorvet ca. 1980 - et kaos af parkerede biler og postbiler, der kører til og fra Posthuset. Foto: Casper Jakobsen.

Posthustorvet hvor det på egnede sommerdage er blevet en »børnefornøjelse« at stå over springvandet og få buksevandfra neden. Torvet blev
omlagt fra en trafikorienteret plads til et multianvendeligt byrum i 2005 - samtidig med, at gågaderne, Torvet ved det gi. rådhus og torvet ved
Nørreport blev omlagt. Foto: Jens V. Nielsen.
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Områdefornyelse i Skive kommune
2006-2015
En kort definition:
Fornyelse af nedslidte byområder i større og mindre by
er, nyere boligområder samt ældre havneområder. Der
kan gives offentlig støtte til proces og borgerinddragelse,
sociale og kulturelle aktiviteter, byrumsfornyelse samt
planlægning af erhvervs- og havneomdannelse.

Indledning
En væsentlig del af dansk byfornyelse har siden 2003 haft
form af såkaldt områdefornyelse. Begrebet tydeliggjorde
den bevægelse, der var sket fra det bolig- og bygningsori
enterede til det helheds- og byorienterede, og blev intro
duceret med et samtidigt signal om, at nye typer af byom
råder - nyere byområder, mindre bysamfund - nu ville
blive prioriteret højere i byfornyelsen.
Områdefornyelsen planlægges og gennemføres lokalt i
kommunerne, altid i snævert samarbejde med borgere el
ler beboere. Støtten til områdefornyelse bliver - fuldstæn
dig som tidligere byfornyelse eller helhedsorienteret by
fornyelse - tildelt af ministeriet efter en kommunal ansøg
ning. Godkender ministeriet kommunens ansøgning, skal
der udarbejdes et program i samarbejde med beboerne og
andre interessenter i det pågældende byområde. Når mi
nisteriet har godkendt programmet, har kommunen 5 år
til at gennemføre delprojekterne.
Områdefornyelsen har fokus på helheden og har derfor
også meget brede lovgivningsmæssige rammer for den
støttede indsats. I lovgivningen er dog formuleret fire ho
vedindsatsområder for den statslige medfinansiering:
Planlægning og borgerinddragelse, fornyelse af byrum,
kulturelle og sociale foranstaltninger - herunder aktivi
tetshuse - samt trafikforbedring.

5 områdefornyelser i Skive Kommune:
I forfatterens regi omfattede områdefornyelsen i Skive
Kommune følgende projekter:

1.
2.
3.
4.
5.

Søndergade-området i Skive: 2007-2015
Durup: 2009-2015
Seide: 2011-2016
Breum: 2013 (forventes afsluttet i 2019)
Den vestlige del af Skive Bykerne: 2013 (forventes af
sluttet i 2017)

Som udgangspunkt er ingen områdefornyelser ens. De
økonomisk muligheder er forskellige, byområderne er
forskellige, indsatsområderne er forskellige, projekterne
er forskellige, og det lokale engagement er forskelligt. Her
følger en beskrivelse af hver enkelt områdefornyelse.
1. OMRÅDEFORNYELSE SØNDERGADE
OMRÅDET I SKIVE 2007-2015

Indledning
Områdefornyelsen omfattede området mellem Skive Kir
kegård langs Søndergade, Sdr. Boulevard, Østertorv,
Tværgade, Posthustorvet og et par ejendomme syd for Re
berbanen - som vist på kort 2 på side 28.
»Efter Skive Banegård er bakken med Søndergades
uindlevede blokke en ørkenvandring«. Så kontant beskri
ver Kommuneatlas Skive fra 1995 en af de mest centrale
trafikforbindelser i Skive Bykerne. Det var derfor meget
positivt, at Ministeriet i 2006 gav Skive Kommune en
ramme på 10.5 mio.kr. til at gennemføre områdefornyelse
i Søndergade-området i Skive.
Et vilkår var blandt andet, at byrådet inden november
2007 skulle godkende programmet for områdefornyelsen.
Et andet vilkår var, at kommunen skulle etablere et for
pligtigende samarbejde med ejere og lejere i området.
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Søndergade 2014 set fra arealet, hvor den nu
nedrevne rutebilstation lå indtil 2012 - set
mod Posthustorvet. Bemærk det grønne islæt
langs kirkegårdsmuren og trærækken mod
Søndergade. I fortovet langs østsiden er der
nedlagt spots, der om aftenen »leder« for
gængerne mellem banegåden og Posthustor
vet. Foto: Jens V. Nielsen.

Skive Friskole 2014,
hvor der på arealet
mellem skolen og Fre
de nsgade er anlagt en
slynget »legeskulp
tur« af beton. Foto:
Jens V. Nielsen.
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Søndergade-området er et lidt atypisk byområde, da der
kun bor omkring 250 indbyggere i området og kun er 61
ejendomme. Borgerinddragelsen foregik derfor ved en
række uformelle »partnerskaber«. På to stormøder for
alle interesserede i området og ved særskilte møder med
fire virksomheder, blev deltagerne præsenteret for idéer
og forslag til områdets fremtidige udvikling og på et nyt
møde - forslagene til de enkelte delprojekter. Ministeriet
godkendte programmet i november 2007.

Tre indsatsområder og 9 delprojekter:
• Trafik
1. Omlægning af Søndergade
2. Ensretning af Integade
3. Lukning af Nygade
4. Lukning af Fredensgade mod nord
5. Vendeplads ved J.C. Stillingsvej/Albert Diges Vej
• Rekreative forhold
6. Åbning af Skive Kirkegård

7. Omlægning af Fredensgade
• Kulturelle og sociale forhold
8. Torv/plads ved Skive Friskole
9. Generel forskønnelse af byfornyelsesområdet

Programmet for områdefornyelsen omfatter følgende del
projekter:
Trafikale foranstaltninger
Da Skive Byråd vedtog programmet for områdefornyel
sen, indgik det samtidig i beslutningen, at Søndergade på
sigt skal kunne afvikle mere trafik. Ved gennemførelsen
af områdefornyelsen var den største udfordring områdets
forskeiligartethed, kompleksitet og trafikale beliggenhed.
Det skal også ses i sammenhæng med, at Søndergade
området er et relativt lille område, men samtidig et meget
centralt placeret byområde.

Rekreative forhold
Hovedsigtet med områdefornyelse af Søndergade-områ
det var: At etablere og forbedre torve, pladser og opholds
arealer. - At sikre bedre oplevelser i de åbne rum i kvar
teret. - At fredeliggøre og forskønne byrummene, så der
blev større incitament til at bevæge og opholde sig i om
rådet. Det skønnes, at den reducerede trafikmængde i
Fredensgade-kvarteret har fredeliggjort boligkvarteret og
skoleområdet så meget, at det er blevet mere attraktivt at
bo der.
Søndergade-områdets markante og grønne islæt er pri
mært kirkegården, som skjuler sig bag en 2-3 meter høj
mur mod Søndergade. Det var derfor vigtigt, at kirkegår
den blev »åbnet« mod Søndergade. Der er etableret et
trappe-arrangement for gående fra Søndergade, så kirke
gårdens grønne »ressourcer« er lettere tilgængelige. Pro
jektet blev gennemført i konstruktiv dialog og tæt samar
bejde med Skive Kirkegård.

Kulturelle og sociale forhold
De fleste boliger i området råder over små og mindre fri
arealer, men mangler fælles, rekreative opholdsarealer.
Mulighederne for leg og ophold findes nu på Friskolens
legeplads, der efter skoletid kan bruges af områdets børn.
Et fint samarbejde med Skive Friskole er resulteret i et
flot og indbydende byrum ved Fredensgade, der får skole
og kvarter til at interagere. Hertil kommer sidegevinsten
med udsmykning af den nye rundkørsel i Søndergade, der
følger op på en stærk tradition i Skive for kunstnerisk ud
smykning.
EKSEMPEL 6: Hvor vanskeligt det kan være?
Områdefornyelse er en kreativ proces, hvor der ikke fin
des en facitliste for, hvordan det enkelte projekt skal de
signes, projekteres og gennemføres. Men langt fra alt kan
forudsiges og planlægges. Som eksempel skrev Skive
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Foto fra begyndelsen af 1970’erne. Søndergade
præsenterer en standerskov så stor, at bilerne næ
sten forsvinder. Foto: Skive Byarkiv.
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Kommune i januar 2013 til Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter:
»Mange af delprojekterne ER gennemført - til meget stor
tilfredshed for byens borgere. Delprojekterne har som
forventet medført et nødvendigt men også samtidig et
markant og udsædvanligt positivt løft af Søndergade
området. Men man er løbet ind i en vis forsinkelse, hvil
ket skyldes følgende:
Kommunerne blev i 2008 pålagt et såkaldt anlægsstop
der medførte, at det ikke var muligt at påbegynde gen
nemførelsen af delprojekterne i dette år. En uforudset
kloakering i Fredensgadeområdet maj-november 2010.
Entreprenøren, der ved licitation fik opgaven med vejpro
jektet i Fredensgadeområdet gik konkurs - og derved
blev disse anlægsarbejder afbrudt fra november
2010-april 2011. En bygning på ejendommen Sønderga
de 2 (Nordea-bygningen) nedbrændte i foråret 2011. Re
sten af bygningen blev nedrevet og opførelse af en ny
Nordea-bygning blev påbegyndt medio 2011. Da bygnin
gen ligger med facaden langs Søndergade, medførte byg
geriet væsentlige forsinkelser for delprojektet Sønderga
de, der først blev genoptaget da klimaskærmen på den
nye bygning var opført.
Vinteren 2011/2012 var som bekendt usædvanlig hård,
hvilket medførte et vinterstop for Søndergadeprojektet.
Desuden blev uforudsete ledningsomlægninger i Sønder
gade samtidig forsinket og kunne først genoptages i be
gyndelsen af 2012. Opførelse afen ny, moderne, kompakt
og telematikstyret trafikterminal ved Skive Banegård og
koordinering af områdefornyelsen med projektering af
trafikterminalen medførte uhensigtsmæssige men nød
vendige forsinkelser. Opførelse afen ny 4-etages bygning
på hjørnet af Søndergade/Tværgade - på grunden, hvor
der indtil medio 2012 lå en Shell-servicestation«.

Afsmittende virkninger
Et væsentligt sigte med områdefornyelsen er også at ska
be såkaldte afsmittende virkninger, så indsatsen bliver en
katalysator for investeringer i området. I Søndergade-om 
rådet har ejere af private ejendomme sat omfattende byg
ningsarbejder i gang. Der er tale om både renoveringer,
tilbygninger og nybyggeri som direkte følgevirkninger af
den igangsatte områdefornyelse og lokalplanlægning. Det
skønnes, at de afsmittende virkninger har medført inve
steringer i følgeprojekter på omkring 160 mio.kr.

Afslutning
Visionerne for Søndergade-områdets udvikling og områ
defornyelsen har været at tilpasse og koordinere byforny
elsen med de mange og overordnede planer og projekter i
området. Bland andet derfor vedtog byrådet i august 2010
lokalplan nr. 216 for Søndergade-området. Lokalplanen
skal blandt andet understøtte områdefornyelsen og angive
retningslinjer for nybyggeri. Den samlede indsats med
områdefornyelse, lokalplan og trafikterminal synes der
ved at være lykkedes.
Projektet for helhedsorienteret byfornyelse i Sønderga
de-området kan ses i sin helhed i en publikation, som
Skive Kommune udgav i 2015.

FAKTABOKS om økonomi
3,5 mio.kr. fra Ministeriet og 7,0 mio.kr. fra Skive
Kommune. I alt 10.5 mio.kr.

2. OMRÅDEFORNYELSE I DURUP 2008-2015

Indledning
I 2008 gav Ministeriet en reservation til områdefornyelse
i Durup. Vilkårene for Ministeriets tilsagn var blandt an39

Torvet i Durup 2014 med Hotel Durup Kro i baggrunden. Torvet blev omlagt i 2012 som en del af områdefornyelsen i Durup fra 2008-2015.
Foto: Jens V. Nielsen.
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det, at Skive Byråd skulle godkende et program for områ
defornyelsen. På et borgermøde i august 2008, der tiltrak
mere end 110 borgere, gav 30 borgere tilsagn om at ville
være med til at udarbejde programmet. Byrådet godkend
te programmet i januar 2009. Ministeriet godkendte det i
marts måned.
Durup ligger centralt placeret i Salling, 6-7 km fra Lim
fjorden øst for Glyngøre. Durup har ca. 900 indbyggere
fordelt på omkring 400 husstande. Durup har et aktivt
erhvervsliv og en detailhandel med brugs, bager og flere
mindre specialbutikker. I 1979 kørte det sidste tog gen
nem Durup, der tidligere var en driftig handels- og er
hvervsby med mange virksomheder inden for træ- og mø
belindustrien. Siden slutningen af 1990’erne er mange af
fabrikkerne lukket, og tilbage stod fabriksbygningerne forladte og faldefærdige.

Fire indsatsområder og 10 delprojekter:
• Plangrundlag
1. Lokalplan for Hovedgaden - herunder en facade
vejledning
• Trafik
2. Bedre p-pladsorganisering i Hovedgaden
3. Forbinde bystier med landstier
4. Ny belægning i Hovedgaden
5. Cykelsti på Tønderingvej
• Rekreative forhold
6. Østersøen - etablering af rodzoneanlæg
7. Frilægning af Durup å udenfor Durup Anlæg
8. Durup Anlæg
• Aktivitetshus
9. Stationsbygningen
10. Udenomsarealerne ved Stationsbygningen

Plangrundlag
Som det første synlige resultat af områdefornyelsen ved

tog byrådet i maj måned 2010 lokalplan nr. 228 for »Ho
vedgaden i Durup«. Baggrunden for lokalplanen var, at
mange bygninger langs Hovedgaden fremtrådte slidte, og
mange af facaderne var ombygget eller renoveret med
forkerte materialer, vinduer, døre, detaljer, farver, skilt
ning m.m. Men samtidig er bebyggelsen placeret med fa
caderne mod vejen, hvilket giver en tæt og intim bygade
med et defineret gaderum og pænt vejforløb.
Formålet med lokalplan nr. 228 er at fastholde og for
stærke gadens arkitektoniske kvaliteter og struktur med
tæt bebyggelse langs Hovedgaden. Husene er bevarings
værdige, fordi de indgår i et sammenhængende gadefor
løb.
Den generelle udvikling i Durup og andre tilsvarende
stationsbyer viser, at boligerne langs »hovedgaderne« er
miljøudsatte. I de seneste år har udviklingen i Durup
medført, at 7 ud af 40 bygninger langs Hovedgaden står
tomme, forfalder og ikke kan afhændes. Spørgsmålet er
nu: Hvad er den rigtige løsning her og nu men ikke mindst
på sigt?
Trafik
Durup Sparekasse Fonden købte i 2009 ejendommen Ho
vedgaden 13. Bygningerne blev nedrevet og grunden
overdraget til Skive Kommune. Der blev anlagt en parke
ringsplads til kunderne hos købmanden i nr. 15. Paradok
salt nok lukkede købmandsforretningen i juli 2014 - netop
som delprojekterne, der skulle understøtte købmanden,
var gennemført.
Fornyelse af Hovedgaden består af tre delprojekter:
Torvet, arealet ud for Mellemvej og krydset ved Hovedgaden/Idrætsvej. Målet med projekterne var dels at reducere
hastigheden gennem Hovedgaden og dels at forskønne
Hovedgaden. Torvet er omlagt, så pladsen nu fremstår
som et indbydende byrum. Tre steder på Hovedgaden er
der anlagt et hævet kørebaneareal belagt med rød asfalt.
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»Det blå Bånd« i Durup i 2011.
Ejendommen Anlægsgade 7, der
er vist på banneret, lå her indtil
bygningen blev nedrevet i 2011.
Bag banneret anes, hvordan
området fremtræder i dag med
grusstier, et slynget åforløb,
træbroer og -dæk. Foto: Jens
Eskildsen.

»Det blå Bånd« i 2014 set mod Anlægsgade, hvor Anlægsgade 7 lå. Foto: Jens V. Nielsen.
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Rekreative forhold
Durup Anlæg var gemt bag den tidligere møbelvirksom
hed DOCA ved Anlægsgade. Bygningerne er fjernet og
anlægget er udvidet med virksomhedens areal.
Durup Sparekasse Fonden købte i 2011 ejendommene
Anlægsgade 7 og Engvej 6. Bygningerne blev nedrevet og
på grundene, og på dele af andre tilstødende grunde, er
der skabt en rekreativ, »blå« forbindelse gennem den cen
trale del af byen. Durup Å ligger nu som et forskønnet
grønt bånd gennem byen med nye slyngninger, stipassa
ger og opholdsarealer. For at skabe en sammenhængende
identitet på strækningen er broer og brodæk udført med
ensartede konstruktioner og materialer. Mod de tilstø
dende ejendomme er der opsat ens »Durup-plankeværk« i
varierende højder.
Aktivitetshus
Jernbanen mellem Skive og Glyngøre blev indviet den 14.
maj 1884. Det sidste tog mellem Skive og Glyngøre kørte
i 1979. I 1985-87 blev sporet erstattet af den nuværende
regionale sti. Stationsbygningen blev overtaget af kom
munen. Bygningens historie strækker sig tilbage til 1896.
Stationsbygningen var da den nyeste stationsbygning på
jernbanestrækningen. Forklaringen findes i Skive Avis
fra den 11. november 1895: »Stationsbygningen i Durup
er fuldstændigt nedbrændt, medens det lykkedes at redde
Varebygningen og et Vadskehus. Ilden opkom på Loftet,
hvor et Par Børn på 5 og 7 Aar legede, og Ilden antages
at være opkommen ved Leg med Tændstikker«.
Stationsbygningen blev ombygget i 2014 og fungerer nu
som et »multianvendeligt foreningshus« for foreninger i
Durup. En godsvogn er købt, og i julen 2014 blev den pla
ceret på et 14 meter langt skinnelegeme overfor stationen.
Vognen, der er fra 1961, er indrettet til lagerplads som
supplement til stationens begrænsede plads. Samtidig er
godsvognen et brand og en reklamesøjle for den nu om

byggede Durup Station. Men de 14 meter skinner bliver
nok ikke startskuddet til at gendanne hele baneforløbet!

EKSEMPEL 7: Exit-strategi
Og hvad sker der i Durup når områdefornyelsen afsluttes?
35 Durup-borgere tog på en inspirationstur en lørdag i
august måned 2013 til Torup Bogby og Dyssekilde Økosamfund ved Hundested. Turens overordnede formål var:
»At tilvejebringe en såkaldt exit-strategi for Durup, når
den igangværende områdefornyelse slutter i 2015« og
blive inspireret af initiativerne i Torup Bogby og Dysse
kilde Økosamfund.
Som opfølgning på turen blev alle Durup-borgere invi
teret til et møde i Durup Hallen i oktober 2013. Mere end
125 deltog. Her gav mange tilsagn om at medvirke i nogle
arbejdsgrupper. »Det grønne hold « rengør nu byinventa
ret og servicerer godsvognen ved Stationen. »Gadeam
bassadørerne« deler nu informationsmaterialer ud på de
res respektive veje og byder tilflyttere velkommen. Et
»skubbehold« kører nu jævnlige ture med byens ældre og
gangbesværede. »Vækst i Durup« understøttes af en grup
pe, der arbejder mod at skabe flere arbejdspladser og stør
re omsætning i Durup-egnens erhvervsliv.

Afsmittende virkninger
Erfaringer fra mange områdefornyelsesprojekter viser, at
når kommunen forbedrer de offentlige rum, byens gader
og pladser, har det en afsmittende effekt på byens liv, pri
vate husejere og investorer. Den afsmittende effekt er bå
de et spørgsmål om at vælge projekter, som kan inspirere
og tilskynde til en bredere fornyelse, og om at indgå part
nerskaber med aktører, der kan bære udviklingen videre
efter støttens ophør.
Durup Sparekasse Fonden har netop været den »aktør«,
der har løftet områdefornyelsen op i helt andre højder end
i sammenlignelige byer. Da Durup Sparekasse blev solgt
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Selde Skoleskov, 2015. Skoleskoven ligger som et grønt bindeled mellem Fursund Skole, der ses i baggrunden, »Tømmergrunden« og de om
givende områder i Seide. Skoven består af en varieret beplantning med blandt andet fuglekirsebær, skovfyr, lærk, snebær, hassel, bøg,
kvalkved-Ulfsrøn, hanesporetjørn, kejserlind, fjeldribs, sargentæble og eg. Det kan læses på informationsskilte ved skolen og tømmergrun
den. Foto: Jens V. Nielsen.
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i 2006, førte man egenkapitalen over i to fonde. En ar
bejdsgruppe »Durup og Omegn - Forny Din By« under
støtter initiativerne i de to selskaber.
Afslutning
Et nøgleord i områdefornyelser er borgerinddragelse. Det
er en vigtig forudsætning for tildeling af støtte, at områ
dets borgere inddrages i såvel udpegning af indsatsområ
der som udarbejdelse af det konkrete program for forny
elsen. Engagerede og involverede borgere er en forudsæt
ning for bredere forankring af en fornyelse, som netop
sigter bredt.
Projektet for områdefornyelse i Durup kan ses i sin hel
hed i en publikation, som Skive Kommune udgav i 2015.

FAKTABOKS om økonomi
2,81 mio.kr. fra ministeriet, 2,81 mio.kr. i såkaldte
LAG-midler (Den Europæiske Landbrugsfond for
Udvikling af Landdistrikterne), 5,62 mio.kr. fra Skive
kommune samt 9,22 mio.kr. fra Durup Sparekasse
Fonden. I alt 20,32 mio.kr.

3. OMRÅDEFORNYELSE I SELDE
(2011- forventes afsluttet i 2016)

Indledning
I 2010 gav Ministeriet en reservation til at udarbejde et
program for områdefornyelsen i Seide. Som i alle områ
defornyelser er det et krav, at kommunen indgår i et for
pligtigende samarbejde med borgerne og andre interes
senter. På et borgermøde i august 2010 gav 27 borgere
tilsagn om, at de ville være med til at udarbejde program
met. Byrådet godkendte programmet »Seide - landsbyen
med profil - fra afvikling til udvikling« i januar 2011, og

ministeriet godkendte det i april måned.
Seide ligger 500 meter fra Seide Vig på nordkysten af
Salling. Landsbyen har omkring 365 indbyggere og ca.
165 boliger. Byen har flere private erhverv: Blikkenslager,
maler, sportsbodega, brugs, galleri (Da Winti), Seldeco
(kunstbutik) og andre mindre erhverv. Ved Branden er
lægehuset placeret. Seide har et rigt foreningsliv med
mange foreninger, Fursund Hallen og idrætsanlæg. Des
uden er der Fursund Skole med årgang 0-6 og en børne
have i tilknytning hertil.
Tre indsatsområder og 13 delprojekter:
• Torve, pladser og opholdsarealer
1. Bynær skov
2. Multibane
3. »Tarzanbane«
4. Sti til sportspladsen
5. Forpladsen ved Da Winti
6. Udsmykning af plads ved Fur Landevej
7. Pladsen mellem Seide Kirke og Fursund Skole
• Kulturelle foranstaltninger
8. Kulturelt »Grødemarksværksted«
9. Kunstnerisk udsmykning
• Særlige trafikale foranstaltninger
10. Parkeringsplads ved Fursund Hallen
11. Sti i og omkring Seide
12. Forskønnelse af Hovedgaden (Skivevej og Furvej)
13. Trafiksikkerhed på Hovedgaden
Desuden er det overordnede udgangspunkt/den røde tråd
for områdefornyelsen i Seide - efter borgernes ønske »kunst«. Se EKSEMPEL 8.

Bynær skov, multibane, tarzanbane
Hvad er en bynær Skov, en multibane og en tarzanbane?
Svaret på de to første giver måske sig selv - men hvad i
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»Dagligstuen« ved Da Winti i 2014 med kakkelbord, standerlampe, ryatæppe, bastante og »ikke så magelige« møbler med mange funktions
muligheder. Foto: Jens V. Nielsen.

46

alverden er en tarzanbane? Ønsket om at anlægge en by
nær og rekreativ skov i Seide var et markant ønske i pro
gramfasen. Skive Kommune købte i 2011 ejendommen
Møllebakken 5, der er nabo til Fursund Skole. Planen var,
at der skulle etableres en mindre skov med blandet vege
tation. En skov, der kan anvendes både af skolens børn
som led i undervisningen, men også i fritiden af børn,
unge og andre i Seide. På ejendommen lå tidligere en
tømmerhandel, og reminiscenserne herfra bestod af to
tømmerlader. Skoleskoven er nu anlagt som et aboret - en
såkaldt skoleskov - med stiforbindelser mellem »Tøm
merpladsen«, skolen, hallen etc. Den ene tømmerlade
blev bevaret og er nu indrettet til udeundervisning for
skolen, men er samtidig en bygning, der bruges af borgerne/foreningerne til oplag af materialer som byflag,
borde og bænke.
Multibanen er en multifunktionel bane, der giver mu
lighed for forskellige boldspil og bevægelsesaktiviteter.
Banen kan bruges på alle tidspunkter af året og er place
ret ved Fursund Hallen. Tarzanbanen blev oprindeligt
tænk som et aktivitetssted, hvor børnene virkeligt kan slå
gækken løs med alle former for fysiske udfoldelser. Efter
ønske fra borgerne blev midlerne hertil imidlertid brugt
til multibanen, og resten af pengene rakte kun til nogle
store træstammer placeret på kryds og tværs over hinan
den. Men det passer vel også meget fint til Tarzan, der var
hovedperson i en romanserie, skrevet af Edgar Rice i be
gyndelsen af 1900-tallet, og hvor Tarzan svingede sig i
lianer fra træ til træ? I Seide mangler linanerne dog - ind
til videre!

Forpladsen ved Da Winti
I silende regnvejr tirsdag d. 16.10.2012 kl. 17 blev pladsen
foran Da Winti - nu kaldet »Dagligstuen« - åbnet for of
fentligheden. Pladsen er opstået i et samarbejde mellem
ejerne af Da Winti og Skive Kommune og er tegnet af

arkitekt Palle Egeberg Andersen, København. Pladsen er
belagt med cementsten i forskellige farver og i en slynget
form. På pladsen er placeret en skulpturel dagligstue med
standerlampe i opsigtsvækkende orange farver. Ved ind
vielsen sagde Anders Bøge, formand for byrådets Teknikog Miljøudvalg:

»En dagligstue kan med god vilje defineres som det væ
relse i huset, hvor familien oftest opholder sig. Familien,
eller rettere sagt borgerne i Seide, har gennem et stykke
tid kunnet følge en omlægning afforpladsen. Nogle har
nok undret sig over, hvad Da Winti har gang i! Andre har
vidst, at projektet var en del af områdefornyelsen i Seide.
Men - hvordan får nogen en idé med at placere en daglig
stue i Seide med kakkelbord, møbler i beton, standerlam
pe, rya-tæppe - alt holdt i orange og gule pangfarver?
Det kan da kun være arkitekter! Netop - i samarbejde
med Da Winti, der straks var med på idéen«.
Andre delprojekter
Områdefornyelsen i Seide forventes afsluttet i 2016. Ud
over de nævnte projekter er pladsen ved Seide Kirke og
Fursund Skole omlagt i 2014 og fremtræder nu som en
visuelt indbydende og funktionel plads, der kan bruges til
parkering for skolen, af kirkegængere og besøgende til
kirkegården. Pladsen er samtidig adgangsvej til skolen og
kirkens mandskabsbygninger og lagerplads. Desuden er
der stiforbindelser til de omgivende byområder. Ved Fur
sund Hallen er der anlagt en parkeringsplads til hallens
brugere. Alle delprojekter kædes med tiden sammen af et
stiprojekt kaldet »Champagnestien«, der på sigt skal for
binde Seide Kirke, ældrecentret, Da Winti, Seide Præste
gård, Fursund Hallen etc.

EKSEMPEL 8: Kunstprojektet »Soklen«
Som nævnt i indledningen er områdefornyelsens røde
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Kunstprojektet »Soklen 2014«, udført cif billedhugger Birgitte Kristensen i 2013. Samarbejdet mellem områdefornyelsen og Arhus Kunstaka
demi har givet Seide et helt særligt kunstværk. Det kan ikke tages med ud i verden, men har til gengæld sat Seide på danmarkskortet! Foto:
Jens V. Nielsen.

Kunstprojektet »Utopia« udført af billedkunstner Marianne Jørgensen i 2014. Kunstprojektet er en del af »Skulpturlandsby Seide 2014«, der
udsprang af »Den røde Tråd« i områdefornyelsen i Seide, nemlig kunst. Foto: Jens V. Nielsen.
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tråd - kunst. Da Winti har en flot, privat samling af nyere
danske kunst. Erik Heide har udsmykket altertavlen i
Seide Kirke med en vidunderlig og fornem udsmykning.
Og dagligstuen ved Da Winti har også et vist kunstnerisk
præg over sig. Men hvordan kommer man videre?
Skive byråds Teknik- og Miljøudvalg inviterede alle
Selde-borgere til et »Kunst-borger-møde« i januar 2013.
Efter mødet indgik Skive Kommune aftale med Aarhus
Kunstakademi om to semestre, hvilket indebar, at der
blev etableret en »masterclass« med projektleder Lene
Noer, kunstner Birgitte Kristensen og 4 studerende: Leo
Sagastuy, Pia Henni Möller-Lights, Anne Kathrine Graah
Rasmussen og Faranak Sohi.
Det kom der mange projekter ud af, men hovedprojektet
var nedrivning af huset Skivevej 13, Seide, og opførelsen
af kunstprojektet »Soklen« af Birgitte Kristensen. Grund
ejeren blev kontaktet, kunstnerne købte ejendommen,
nedrivningspuljen kom i spil og områdefornyelsen og an
dre fonde, som kunstnerne søgte, har finansieret. Der hvor
den tidligere bygning lå, er der udført et muret kunstværk
med størrelse og form som den tidligere bygnings sokkel.
Soklen er muret og malet hvid. Husets oprindelige trappe
fra vejen er genopført, og husets oprindelige rumindde
ling kan aflæses af soklens forskellige niveauer. Soklen er
i sig selv et afsluttet kunstprojekt, men soklen kan bruges
til andre formål som kunstudstillinger og koncerter, op
hold og aktiviteter. Kunstprojektet Soklen blev indviet i
juni 2013 ved en stor officiel indvielse med festlige ind
slag.
»Soklen står med rødder i fortiden og giver afsæt til
fremtiden«, beskriver én af initiativtagerne bag projektet.
Kunstprojektet står på den måde som et tydeligt symbol
på den opblomstring af en hel række kunstneriske projek
ter, som i de senere år er sat i gang i Seide. Som udløber
af processen er der dannet en forening af 4 landsbyer på
egnen. Foreningen har taget initiativ til »Skulpturlandsby

Seide«, hvor forskellige kunstnere i 2014 og 2015 place
rede skulpturer på mere end 20 offentlige og private loka
liteter rundt om i byen, og lokalbefolkningen hjalp til med
materialer, maskiner og praktisk arbejde.
Afslutning
Nedrivningen af Skivevej 13 blev nøglen til en ny epoke i
byen, hvor kunstprojektet »Soklen« står som et symbol på
ny energi i byen. Den væsentligste effekt af den nye an
vendelse er derfor nok mest den mentale dimension. Nu
kan borgerne opleve, undres og beundre kunst, ligesom
man kan samles og mødes på soklen. Kunstprojektet har
været med til på kort tid at brande Seide som »Kunstbyen
Seide« sammen med områdefornyelsen og de øvrige
kunstprojekter i byen.

FAKTABOKS om økonomi
2 mio.kr. fra ministeriet, 2.41 mio.kr. i LAG-midler
(Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af
Landdistrikterne) og 4 mio.kr. fra Skive Kommune. I
alt 8.41 mio.kr.

4. OMRÅDEFORNYELSE I BREUM
(2013 - forventes afsluttet i 2019)

Indledning
Programmet for områdefornyelse i Breum er skabt i et tæt
samarbejde med borgerne i Breum, dels organiseret i for
eningen Breum 2020 og dels gennem en målrettet borger
inddragelse. I januar 2013 gav Ministeriet en forhåndsre
servation til områdefornyelsen - under forudsætning af, at
byrådet vedtog et program, der blev udarbejdet i samararbejde med borgerne. Skive Byråd vedtog programmet
»Breum - før det går galt« i januar 2014, og ministeriet
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»Torvet« i Breum i august 2015.1 krydset Klostervej/Aakjcersvej/Skolevej/Fasanvej er der i 2014 -2015 anlagt et nyt torv, hvor der tidligere
blot var et trafikeret firebenet kryds. Foto: Jens Eskildsen.
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gav i juni grønt lys til at programmet kunne gennemføres.
Breum ligger 15 kilometer nord for Skive ved landeve
jen til Fur. Byen er orienteret mod Skive og fungerer i en
vis grad som bosætningsby for Skive. Byens befolknings
tal ligger stabilt på omkring 800 indbyggere. Byen præ
ges af parcelhuse fra 1960’erne og 1970’erne, hvor byen
fik et opsving i boligbyggeriet. Der er ca. 415 boliger i
Breum. Serviceerhvervene - kro, brugs, tankstation,
blomsterforretning, frisør - er hovedsageligt placeret
langs »hovedgaden« Aakjærsvej og Klostervej, mens korn
og foderstofvirksomheden Salling Grovvarer er den stør
ste erhvervsvirksomhed i Breum. Af offentlige virksom
heder findes Breum Skole med 0-9 klasse, Breum Pleje
center, Breum Børnehave, Kulturcenter Østsalling samt
Sundsøre Hallen. Desuden er der en indendørs motor
sportsbane i den østlige udkant af Breum.

Tre indsatsområder og 12 delprojekter:
• Torve, pladser og opholdsarealer
1. Pladsen ved Kulturcenter Østsalling
2. Kulturcenter Østsalling - idrætshallen
3. Modernisering af Festpladsen
4. Etablering af bynær skov
• Kulturelle foranstaltninger
5. Aktivitetshus
6. Information og branding af Breum
7. IT-projekt for unge og ældre
• Særlige trafikale foranstaltninger
8. Trafiksikring af Aakjærsvej og Klostervej
9. Breums Centrum - Aakjærsvej, Skolevej, Klostervej
og Fasanvej
10. Byporte ved Aakjærsvej og Klostervej
11. Trafiksikring af Sdr. Allé
12. Sti rundt om Breum

Følgende delprojekter er gennemført medio 2015:

Trafiksikring af Aakjærsvej og Klostervej, Breums
Centrum og byporte
Det er kun godt et år siden, at Ministeriet godkendte pro
grammet for områdefornyelsen, men ikke desto mindre er
tre store og nok de mest imødesete delprojekter allerede
gennemført. Det fremgår af ansøgningen til ministeriet,
at der er et markant behov for både trafiksikring og for
skønnelse af hovedgaden - herunder nye fortove, anlæg af
cykelstier og især forbedring af »indkørslerne« til Breum.
Allerede i 2004 tog en »Byfornyelsesgruppe« initiativ
til, at der blev udarbejdet et forslag til trafikal og visuel
forbedring af hovedgaden. Forslaget blev kaldt »Breum
Bymidte« og havde samme udgangspunkt som forslage
ne, der nu er gennemført. Nemlig at forskønne og trafik
sikre. Det indgik i forslaget, at der langs Aakjærsvej og
Klostervej skulle plantes ikke mindre end 77 allétræer.
Det ville have medført en helt anden og meget mere grøn
hovedgade end det gennemførte projekt.
Men, i det nu realiserede projekt blev ønsket om at an
lægge fortove og cykelstier langs begge sider af vejene
samt at have det nødvendige køreareal til rådighed for
lastbiler og andre brede køretøjer prioriteret højst. Derfor
er der indtil videre kun plantet 4 træer, der med tiden bli
ver meget store og markante træer i Breums Centrum.
Torvearealerne er anlagt som en hævet flade, der gennem
skæres af Aakjærsvej og Klostervej. Torvet er belagt med
gule sten, som afviger i farve fra de gennemgående asfalt
veje og cykelstier. Belægningen og træerne medvirker til
at definere byrummet, så det er overskueligt og samtidig
et trafiksikkert sted at køre igennem. Om aftenen bliver
træerne belyst fra undersiden. Da Klostervej er en relativ
smal vej, er det ikke muligt at plante træer langs vejen.
Derfor bliver der opsat plantestativer ved nogle facader.
Ved indkørslerne til Breum er der etableret 2 byporte med
hastighedsdæmpende effekt. Hensigten er, at sige »Vel
kommen til Breum«.
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Klostervej i 2014 set mod nordfra Syrenvej. Billedet er taget inden vejen blev ombygget som led i områdefornyelsen i Breum, der blev påbe
gyndt i 2014. Foto: Jens Eskildsen.

Festpladsen i Breum i 2014. Arealet ligger mellem Breumvej og Fasanvej, og billedet er taget fra Breumvej. Det er sjældent, at borgerne i
byer med en størrelse som Breum har et så markant og flot grønt område til rådighed. Foto: Jens Eskildsen.
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Festpladsen
Breum er begunstiget af at have en festplads på knap 2 ha.
med en fantastisk landskabelig variation og beliggenhed.
Indtil videre er der anlagt en »kælkebakke« nærmest Fa
sanvej. Den er nogle meter høj og har en begrænset læng
de - men den forventes alligevel, når og hvis sneen kom
mer, at blive et tilløbsstykke for børn og unge. Med tiden
kommer der andre funktioner til - for eksempel en toilet
bygning.

EKSEMPEL 9: Borgerne inddrager kommunen
Folketinget har afsat relativt begrænsede midler til områ
defornyelse - ca. 80 mio.kr. om året til fordeling blandt
alle landets 98 kommuner. Der skelnes her mellem min
dre byer med færre end 3.000 indbyggere, mindre byer
med 3.-10.000 indbyggere og større byer med mere end
10.000 indbyggere. Breum fik 2 mio.kr. fra ministeriet til
områdefornyelsen, hvilket svarer til 2,5 % af den samlede
ramme på landsplan.
Det sker derfor ofte, at ministeriet ikke har tilstrække
lige midler til, at alle byer, der ansøger, kan opnå stats
støtte til områdefornyelse. Kommunen fik afslag fra mi
nisteriet, da der i 2011 blev søgt midler til områdeforny
else i Breum.
For borgerne er det selvfølgeligt svært at forstå, hvorfor
»vores« ansøgning ikke godkendes. Dog skal man ikke
opgive efter 1. forsøg, men prøve at søge ministeriet igen.
Sådan gik det i Breum, hvor en ny ansøgning i 2012 blev
godkendt.
Som et godt argument for ansøgningen kunne kommu
nen i ansøgningen argumentere med: »I Breum kan man
om nogen steder tale om, at det ikke er kommunen, der
inddrager borgerne, men at det er borgerne, der inddra
ger kommunen«.
Den allerstørste ressource i Breum er nemlig de aktive
og dynamiske borgere, herunder de mange, der er engage

ret i forskellige foreninger. Kender man til mange steder,
hvor der i et borgermøde deltager mere end 250 borgere
ud af omkring 800 (inkl. børn) - med mindre det er et
protestmøde om en eller anden lokal sag?
1 Breum er der desuden dannet en forening »Breum
2020«, der udspringer af Byfornyelsesgruppen fra 2004.
Foreningens formål er alene at støtte områdefornyelsen
og derved Skive Kommune ved gennemførelsen af pro
grammets delprojekter. Via et årligt medlemskontingent
samler Breum 2020 betydelige midler ind til at under
støtte områdefornyelsen.
Afslutning
Søndag den 9. august 2015 blev »byens nye hovedgade«
indviet. Det var overskriften på dagens program. Det
skønnes, at mere end 600 Breum-borgere deltog i indviel
sen. Igen viste borgerne, hvordan de sammen bakker op
bag fælles projekter, der kan medvirke til at gøre Breum
til et endnu bedre sted at bo. Taler, musik, optog, gadeløb,
paradekørsel med veterankøretøjer og afsløring af
kunstudsmykning var nogle af indslagene. Det bliver
spændende at se, om denne kadence kan holdes, når de
øvrige delprojekter er gennemført og skal festliggøres!

FAKTABOKS om økonomi
2 mio.kr. fra ministeriet, 4 mio.kr. fra Skive Kom
mune.
Trafiksikring af Aakjærsvej og Klostervej, Breums
Centrum og byporte kostede i omegnen af 9 mio.kr.
Byrådet bevilgede yderligere 6.9 mio.kr. af kommu
nens vejmidler til disse projekter. Altså en slags af
smittende virkning.
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Krydset Thomsensgade/Christiansgade set mod Nørregade i 20/4. Foto: Jens V. Nielsen.

Tolstrup-Parken set fra den gi. Kvickly-bygning i Asylgade mod Adelgade. I baggrunden bag træerne skimtes den markante ejendom Adel
gade 16 - en af de bedst bevarede bygninger i Skive bykerne. Bygningens facader er stort set uændret siden 1912-14. hvor den blev opført af
boghandler V. Rybner Petersen. Foto: Skive Byarkiv.
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5. VESTLIGE DEL AF SKIVE BYKERNE
(2013 - forventes afsluttet 2019)
Indledning
Programmet for områdefornyelsen i »Den vestlige del af
Skive bykerne« er grundlaget for den 3. del af områdefor
nyelse i Skive by. Skive Kommune ønskede med pro
grammet at gennemføre et projekt - eller rettere sagt flere
delprojekter, der generelt skal forbedre bykvaliteterne i
området.
Områdefornyelsen omfatter et 21.4 hektar stort byom
råde med omkring 1.250 indbyggere og 281 ejendomme.
Området ligger mellem Nørregade, Adelgade, Posthustor
vet, Reberbanen, Møllegade, Frederiksgade, Jeppe Aa
kjærsvej, Odgårdsvej, Allégade og Jyllandsgade - vist på
kort 2 på side 28.
Skive Kommune inviterede i august 2011 op imod 1.100
borgere og interessenter fra området til borgermøde. På mø
det blev de 50 deltagere blandt andet orienteret om, at mini
steriet havde givet Skive Kommune en såkaldt vejledende
tilsagnsramme på 18 mio.kr. til områdefornyelsen. Omkring
30 borgere (Arbejdsgruppen) deltog senere i arbejdet med at
skrive programmet, som byrådet vedtog i januar 2013. Mi
nisteriet godkendte programmet i marts måned.
Det er desuden en tradition, at arbejdsgrupperne fort
sætter som en følgegruppe for Teknisk Forvaltning ved
gennemførelsen af delprojekterne.
Tre indsatsområder og 15 delprojekter:
• Torve, pladser, opholdsarealer
1. Teaterpladsen
2. Toldstien
3. Pladsen ved Toldstrupparken
4. Pladsen ved Frederiksgade/Aakjærskolen
5. Opholdsareal ved Gartnerjorden
6. Pladsen ved Sallinggade/Nørregade

• Kulturelle og boligsociale foranstaltninger
7. Den gode historie
8. Kontakt med ældregruppen
9. Branding og opgradering af væresteder
• Særlige trafikale foranstaltninger
10. Frederiksgade, Asylgade m.fl.
11. Stiforbindelse Grønnegade - Frederiksgade
12. Jeppe Aakjærsvej
13. Allégade
14. Grønnegade
15. By udstyr
Følgende delprojekter er gennemført eller påbegyndt me
dio 2015:
Allégade
Jyllandsgade og Allégade krydser hinanden i et såkaldt
4-benet kryds. Det fremgår af programmet, at der i kryd
set foreslås hastighedsdæmpende foranstaltninger i form
af en hævet flade og eventuel torvedannelse på og ved et
parkeringsareal. Et forslag til udformning af området
blev drøftet på et møde med Arbejdsgruppen i februar
2014, og en entreprenør fik opgaven med at gennemføre
projektet.
Det en fast praksis, at Teknisk Forvaltning informerer
ejere og lejere via en info-folder til de berørte beboere i
området. Derved ved beboerne, hvad der skal foregå, og
hvor længe arbejdet tager. Det skete bare ikke lige her! Så
entreprenøren begyndte at tage fortovsfliser, kantsten
m.m. op - uden at beboerne var orienteret!
Reaktionen kom prompte gennem læserbreve i Skive
Folkeblad. På et møde med beboerne i begyndelsen af
maj måned 2014 blev den »ikke-normale procedure« be
klaget. Deltagerne blev inviteret til at deltage i Arbejds
gruppens fremtidige møder, og på et møde i juni måned
var der enighed om at gennemføre det forslag, der blev
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Krydset Jyllandsgade/Allégade i 2015, hvor der nu er anlagt et mindre grønt område med bænk, træer og beplantning. Området »medvirker«
til at sænke farten i det trafikerede kryds men er samtidig med til at genoprette et nedslidt byområde. Foto: Jens V. Nielsen.

Krydset Thomsensgade/Christiansgade i 2014 set fra Christiansgade. Som led i områdefornyelsen i den »Vestlige del af Skive bykerne« bliver
vejen formentligt forskønnet i de kommende år. Foto: Jens V. Nielsen.
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realiseret i august-september. Området lever nu op til by
fornyelseslovens målsætning om at medvirke til genop
retning af nedslidte byområder.

Stiforbindelse Grønnegade - Frederiksgade
Af programmet fremgår det bl.a.:

»I de to bebyggelser - Grønnegården og Elmegården/Bir
kegården - er der mange ældre, der benytter aktivitets
centrene Ny Skivehus ved Odgårdsvej og Møllegården
ved Reberbanen .
Der er i dag ingen naturlig og direkte stiforbindelse,
som de ældre kan benytte til og mellem aktivitetscentre
ne. Der arbejdes frem mod at skabe en stiforbindelse
mellem Grønnegade og Frederiksgade/Aakjærskolen,
hvorfra der er en eksisterende stiforbindelse til aktivi
tetscentret Møllegården.«
Skive Kommune købte i maj 2015 ejendommen Frede
riksgade 30, der nedrives, og på grunden anlægges en sti
forbindelse. Smøgen mellem naboejendommene bliver
anlagt som en »grøn« forbindelse med en pergola mellem
husene og over stien. Ved Grønnegade anlægges en hævet
flade med flisebelægning, der skal give den bedst mulige
trafiksikkerhed for de, der krydser arealet.
Stiforbindelsen skal samtidig og blandt andet sikre, at
eleverne fra Aakjærskolen får en mere sikker forbindelse
mellem skolen og idrætspladsen ved Jeppe Aakjærsvej.
Bomiva, der ejer Grønnegården, og kommunen har aftalt,
at eleverne kan benytte Grønnegårdens interne vej mel
lem bebyggelsen og Frederiksgade som skolevej for gå
ende og cyklister. Via et godt samarbejde lykkes det på ny
at gennemføre et projekt der er til fordel for mange - og i
overensstemmelse med områdefornyelsens intentioner
om at forbedre et nedslidt byområde.

Theaterpladsen og Toldstien
Pladsen er langt det største af delprojekterne - ikke kun
økonomisk og arealmæssigt, men også i kompleksitet.
Kommunen ejer Theaterpladsen, hvor mange interesser
skal tilgodeses: Parkering, tilkørsel, byggemuligheder,
stiforbindelser, private arealer, men ikke mindst mulighe
derne for at forskønne pladsen til et indbydende byrum.
Målet er at ændre pladsen fra en »asfalt-parkeringsplads«
til et byrum med nye belægninger, træer og beplantning
- og hvor fodgængere også kan føle sig trygge.
Programmet indeholder en skitse til, hvordan pladsen
kan udformes. Skitsen skal (se afsnittet »Pladsen ved Sal
li nggade/Nørregade«) betragtes som en ud af mange mu
ligheder. På et borgermøde i maj 2015 for ejere og lejere i
Theater-karréen samt Arbejdsgruppen blev følgende
vendt: Principper for belægninger, beplantning, belys
ning, omlægning af parkeringspladser, stier - herunder
Toldstien, placering af et værested for de såkaldte misbru
gere.
Skive Folkeblad skrev dagen efter: »Beboere og ejere af
ejendomme i kvarteret tog godt imod forslaget om de næ
ste skridt i byfornyelse af området«. Om delprojektet for
Toldstien stod der: »Toldstien blev etableret for 300 år
siden, da kongen påbød, at der skulle opkræves en bytold
af varer, der passerede købstæders grænser«. I område
fornyelsens program er der afsat midler til at gendanne en
del af Toldstien.

EKSEMPEL 10: Når ejerne siger nej
Ikke alle delprojekter bliver til noget! I områdefornyelser
er det ofte nødvendigt, at private ejendomsejere lægger
arealer til et eller dele af et projekt. Og det er sjældent, at
ejere ikke ønsker at opgradere deres ejendom gennem
områdefornyelsen - og vel at mærke uden udgifter for
ejerne. Stat og kommune betaler nemlig gildet. Følgende
delprojekt er et enkeltstående eksempel på undtagelsen.
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Illustration 5: Idéskitse til overdækning af plad
sen ved Midtpunkt. Skitsen skal ses som én ud af
mange muligheder for at forøge pladsens attrak
tivitet. Illustration: Palle E. Andersen.

Krydset Christansgade/Sallinggade 2014 set mod Nørregade. Nederst i midten af billedet skimtes spirene på ejendommen Nørregade 11/Sallinggade 1. Foto: Jens V. Nielsen.
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»Pladsen ved Sallinggade/Nørregade« består af to dele:
Gågade-belægning fra Nørregade til indkørslen til Tea
terpladsen. Og pladsen ved Midtpunkt (pladsen ved den
gamle Vulkan-bygning). Da Skive kommune fra 20042006 omlagde gågaderne med nye belægninger, var der
ikke midler til også at belægge den nævnte del af Sallinggade med nye fliser etc. Denne del af områdefornyelsens
delprojekt er realiseret i 2014. Det fremgår af program
met om »Midtpunkt«:

FAKTABOKS om økonomi
6. mio.kr. fra ministeriet og 12 mio.kr. fra Skive
Kommune. I alt 18 mio.kr.

»Pladsen et er vigtigt sammenkoblingspunkt mellem om
rådet og den øvrige bykerne. Det vil derfor være oplagt at
søge at gennemføre en omlægning af pladsen som en del
af områdefornyelsen - for eksempel som en markeds
plads med overdækning«.
Denne formulering var ledsaget af en skitse til en over
dækning over en såkaldt åben markedshal.
Som udgangspunkt skal skitserne i et program betrag
tes som et forslag ud af mange til, hvordan et projekt kan
tænkes at blive. Altså mest en illustration til teksten. Plad
sen tilhører ejerforeningen i Nørregade 13- Sallinggade 1.
Ejerforeningen skulle derfor godkende, at pladsen blev
omlagt for byfornyelsesmidler. Det ønskede ejerforenin
gen ikke - og midlerne er indtil videre overført til de an
dre delprojekter.
Afslutning
De mange delprojekter vil »løfte« den vestlige del af Ski
ve bykerne og gøre den til et bedre sted at bo og besøge.
Det sker gennem den fysiske omlægning af veje og plad
ser samt forskønnelse af det nedslidte byområde. Det sker
også ved, at der etableres stier og rekreative muligheder
samt ikke mindst ved en styrkelse af de sociale netværk i
området. Dette er fremtidsvisionerne for områdefornyel
sen, når den med tiden er gennemført.
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Carl Hansens Plads 2005 set fra Torvegade. Træerne skal medvirke til, at gadebilledet med tiden får et markant, grønt islæt. Foto: Jens V.
Nielsen.
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Sammenfatning
Indledning
Hvor heldig kan man være gennem mere end 30 år at have
arbejdet kontinuerligt med en så betydningsfuld opgave
som byfornyelse? I denne sammenhæng skal man forstås
som både kommune og ansatte. Her har det været og er
det fortsat muligt at bruge kommunale midler i kombina
tion med statsmidler til at fremme sunde boliger, forbedre
nødlidende byområder, forskønne byrum, etablere være
steder, forbedre boligsociale forhold, anlægge stier og
grønne områder og meget mere. Ofte er det en tilfældig
hed, at en kommune satser helhjertet på at afprøve mulig
hederne for og at gennemføre byfornyelse i det omfang,
der har været tilfældet i Skive Kommune. I en vis grad
hænger det formentlig også sammen med, at kommunen
har set fordelene ved at bruge byfornyelseslovens mulig
heder for støtte til projekterne.
Det forudsætter en god planlægning, økonomistyring
og ildsjæle at gennemføre byfornyelse. Engagerede og in
volverede borgere er en forudsætning for en bred foran
kring af en byfornyelse, som sigter bredt. Det er samar
bejdsprojekter - dels mellem politikerne, ansatte og ikke
mindst med de implicerede borgere. Uanset hvilken by
fornyelse det har været, forudsætter gennemførelsen et
langt perspektiv i en kreativ proces, hvor der principielt
ikke er givet nogen løsninger på forhånd.

EKSEMPEL 11: Ministeriet udgiver mange publika
tioner om byfornyelse
Skive Kommune har samtidig været begunstiget af, at
Ministeriet har godkendt stort set alle projekter. Et par
stykker dog først i 2. omgang. God sparring med SBS
Byfornyelse og mange engagerede medarbejdere i Skive
Kommune banede også vejen. Mange af kommunens by
fornyelsesindsatser er gennem årene blevet synlige i mi

nisteriets rapporter, artikler og publikationer. Her skal
blot nævnes: Byfornyelsesatlas DK2 - udgivet af Ministe
riet for By, Bolig og Landdistrikter i 2013.
Med udgivelsen præsenterede Ministeriet et overblik
over dansk byfornyelse - primært i perioden efter år 2000.
Atlas indeholder indledningvis en kort introduktion til
byfornyelsen og dens historik og beskriver derefter et an
tal udvalgte byområder gennem oversigtlige fotos og kor
te tekster.
Byfornyelsesatlas DK2 er blandt flere udarbejdet af Ar
kitekt Jens V. Nielsen, der også har fotograferet. Et af ek
semplerne er om Skive Bymidte - med udgangspunkt i
den helhedsorienterede byfornyelse fra 2000-2007. Over
skrifterne om Skive er: Stærk byfornyelsestradition. Fornyelse i den østlige del af bymidten. - Bydesign som
forandringskraft. - Energi By og Byomdannelse. Der er
blandt andet fotos af Posthustorvet, Skive Anlæg og Den
blå Diamant.
En meget fornem udgivelse, der har været til stor inspi
ration og leverandør af kildemateriale til denne artikel.
Byfornyelsesatlas DK2 var desuden efterfølgeren til By
fornyelsesatlas DK fra 2002, udgivet af By & Boligmini
steriet og med samme forfatter.
Økonomi
Det er en god forretning, når stat og kommuner investerer
i forbedring af veje, stier og grønne områder eller støtter
sociale indsatser i udsatte områder. Det motiverer også de
private bygningsejere i området til at investere i forbed
ringer. For hver offentlig krone, der gives i tilskud til om
rådefornyelser, investerer bygningsejere i gennemsnit
3,50 kroner i forbedringer af deres ejendom. Det viser en
undersøgelse fra Statens Byggeforsknings Institut fra
2015.
Der findes ingen forskningsmæssige undersøgelser, der
viser den direkte beskæftigelsesmæssige effekt af byfor-
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Posthustorvet 2014 set fra Søndergade. Bemærk forskellen mellem fotografiet og billedet nedenunder fra 1970'erne. Siden billedet blev taget,
er der i sommeren 2015 opstillet yderligere byinventar på torvet. Foto: Jens V. Nielsen.

Et stort skilt og et stort »hul« - sådan bød Skive byens gæster velkommen, når de kom til Skive først i 1970’erne. Foto: Skive Byarkiv.

nyelsen. For 15-20 år siden antog man, at 1 mio.kr. inve
steret i byfornyelse kunne skabe 8 arbejdspladser. På
grund af lønudviklingen siden da er tallet nok lavere i
dag, men omvendt regner man med, at byfornyelsen nu
afleder langt flere følgeinvesteringer.
Hvis de nævnte investeringer, der nævnes i de enkelte
afsnit lægges sammen, så er de samlede investeringer i
byfornyelsen i Skive Kommune fra 1984-2015 mere end
150 mio.kr. Hvis investeringerne omregnes til 2015-kroner, er det mere end 210 mio.kr. Hertil kommer de afsmit
tende virkninger.

Særlig indsatspulje til byfornyelse og nedrivninger
Endelig skal nævnes, at Ministeriet i 2010 og 2011 har
fordelt 250 mio.kr. til 39 såkaldte udkantskommuner, så
de blandt andet kan opkøbe private ejendomme med hen
blik på nedrivning. Det kaldes »Indsatspuljen«. I denne
periode er ca. 3.500 skæmmende bygninger revet ned og
ca. 1.350 bygninger er istandsat. Indsatspuljen, der fortsat
eksisterer, har væsentlig boligsocial betydning. Mange af
de 39 kommuner har opnået positive resultater. Det er
blandt andet forhindret, at socialt dårligt stillede familier
er flyttet ind under dårlige forhold, ligesom udlejere af
sundhedsfarlige boliger har fået vanskeligere forhold at
operere under. Undersøgelser viser, at der formentligt sta
dig er 50.000 boliger, der er så forfaldne, at de er egnet til
nedrivning.
I Skive Kommune er der fra 2010-2015 nedrevet mere
end 200 boliger - helt præcist 220 boliger. Desuden har
kommunen mere end 230 boliger under observation.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udgav i april
2015 et inspirationskatalog, »Ny anvendelse af tomme
grunde«, i sammenhæng med Indsatspuljen. Områdefor
nyelsen i Durup og i Seide omtales som to ud af 13 gode
eksempler på genanvendelse af de tomme grunde efter
nedrivning af bygningerne. Overskrifterne »Grøn forbin

delse ved åen i Durup« og »Kunstprojektet i Seide« hen
viser til projektet med det »blå bånd« gennem Durup og
kunstprojektet »Soklen« i Seide.

Afslutning
Det hedder blandt andet i en SBI-rapport fra 2007 »Er
hverv, strategisk byfornyelse og netværkssamarbejde«:

»Lykkes det at etablere et godt samarbejde mellem de
kommunale aktører, beboere og erhverv, giver byfornyel
sesindsatsen et stærkt afsæt for hele bydelens udvikling.
Og ikke bare i forhold til de konkrete fysiske forbedrin
ger. Langt vigtigere er det måske, at der skabes gode
samarbejdsrelationer, der kan virke som en løftestang
for fremtidige private investeringer og offentlige initiati
ver. At der skabes en parathed, der har stor strategisk
betydning for den fremtidige udvikling af bydelen - og for
hele bysamfundet. Men det er ikke en udvikling, der kom
mer afsig selv. Der er mange opgaver, byfornyelsens for
valtere skal have øje for - ikke mindst i samarbejdet mel
lem de mange forskellige offentlige aktører«.
Ud over de beskrevne byfornyelsesprojekter har Skive
Kommune gennemført områdefornyelse i Rønbjerg fra
2010-2015, i Lihme fra 2012-2015 og er begyndt i Hald i
2014.
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Springvandet i Skive anlæg 2014 med den nye udsmykning udført af kunstnerne Christel Bækgaard og Xavier Panos. 1 baggrunden ses blandt
andet Havnevej !9 A-B, der er vist på billedet på side 8. Foto: Jens V. Nielsen.
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Efterskrift
Mere end 30 år indsats med byfornyelse - fra byfornyelse
og boligforbedring via spredt byfornyelse til helhedsori
enteret byfornyelse og derfra videre til områdefornyelse
samt en masse omveje til afledte projekter. Det kan ikke
lige beskrives på et par sider. Artiklen skal ikke ses som
en afhandling, et juridisk dokument eller en konklusion
om byfornyelse generelt. Det er ikke forfatterens person
lige mening eller intern viden, artiklen bygger på. Artik
len er baseret på beslutninger i det kommunale planlæg
ningsudvalg, økonomiudvalget og byrådet samt rigtig
mange artikler i Skive Folkeblad, referater, foldere og
forskellige publikationer om emnet, der fremgår af bi
lagsfortegnelsen.
Forfatteren har i samarbejde med mange gode kolleger
i Teknisk Forvaltning, med tilsvarende kolleger i Skive
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Odd Fellow Ordenen i Skive gennem 100 år
Af Per Toft Mouritsen

Odd Fellow Ordenens oprindelse ligger langt tilbage i ti
den - så langt, at man kun ved lidt herom. Odd Fellow
Ordenen har sine rødder dybt i tidernes muld ligesom an
dre lignende ordner. Det er dog i særlig grad to ordner,
der tilsyneladende danner begyndelsen eller har givet
grundelementerne til Odd Fellow Ordenen. Det er Drui
deordenen og Byggehytteordenen. Ved at læse om disse
får man også med Ordenens historie indblik i menneske
slægtens kulturhistorie. Alle dage var det nemlig således,
at det befolkningslag, der sluttede sig til en eller anden
orden, i reglen bestod af den søgende og den oplyste del
af befolkningen.
Den oprindelige, gamle Odd Fellow Orden havde sine
rødder i England, præcist hvornår den opstod vides ikke.
Oprindelsen er hyllet i fortidens mørke, men forfatteren
Daniel Defoe omtaler i første halvdel af det 17. århundrede
et selskab af Odd Fellows, og i The Gentleman’s Magazi
ne fra 1745 tales der om loger af Odd Fellows som et sted,
hvor man kan tilbringe behagelige og forfriskende aftener.
Man har på et museum i den skotske by Hardwich et
udstedt fribrev, skrevet på pergament, til et Odd Fellow
selskab. Dette brev, der er dateret den 7. maj 1643, er en
tilladelse til at oprette en forening og indeholder en an
tydning af, at selve Ordenen er grundlagt den 5. februar
1537. Men måske skal man endnu længere tilbage i tiden.
Den danske gren af den store Odd Fellow Orden bærer
navnet »Den uafhængige Storloge for Kongeriget Dan
mark I.O.O.F«. På Ordenens hjemmeside skriver dens
øverste leder, storsire Erling Stenholt Poulsen, følgende
om Ordenens historie og formål:

»Vor Ordens navn og dermed betegnelsen for medlem
merne som Odd Fellows bliver i flere leksika oversat til
"snurrige eller løjerlige fyre', en oversættelse der dog ik
ke kan bruges i dette tilfælde. Derimod mener vi, blandt
andet ved forskning i gamle engelske ordbøger og på
baggrund af en islandsk afhandling, at ordet Odd skal
oversættes med baggrund i ordet oath og betyder eds
fælle. Ordet edsfælle kan spores tilbage til gamle love,
som allerede var i brug i det sjette århundrede. Ordenen
kan spore sin oprindelse langt tilbage i tiden, og den æld
ste historie har vi ganske givet fælles med andre ordener.
Den moderne Odd Fellow Orden, vi i Danmark hører
til, benævnes The Independent Order of Odd Fellows,
forkortet til I.O.O.F. Den har cirka 96.000 medlemmer i
Europa, og heraf tegner de nordiske lande sig for de
87.000.
Vi regner året 1819 som udgangspunkt for vor ordens 
gren. Det begyndte med en ung englænder, som et par år
forinden var udvandret til USA. Han havde nedsat sig i
byen Baltimore, hvor der på det tidspunkt herskede me
gen sygdom, blandt andet pest. Borgerne var henvist til
at klare sig selv eller finde hjælp hos hinanden. Dette
berørte ham meget, og han gik i gang med at finde perso
ner, der - som han selv - havde været medlemmer af Odd
Fellow Ordenen i England. I 1819 lykkedes det for ham
at stifte den første Odd Fellow loge i USA, og han gav
den navnet loge nr. 1 Washington som en hyldest til sit
nye fædreland.
Sammen med sine brødre fra logen indledte han et
stort hjælpearbejde blandt de syge og fattige, og nød stor
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respekt og tillid i befolkningen. Ordenen fik tag i samfun
det, og omkring 1830 var der oprettet over 100 loger i
USA, udbredt til 12 stater. Som årene gik, kom der flere
til, og med tiden lagde man i logerne stigende vægt også
på den etiske side af menneskelivet.
Ordenens oprettelse i USA og dens succes førte med
sig, at den i sin nye skikkelse kom tilbage til Europa ved
instituering af en loge i Stuttgart i Tyskland, og i 1878
kom Odd Fellow Ordenen også til Danmark. Den første
danske loge stiftedes den 30. juni 1878, og har sit hjem
sted i Odd Fellow Palæet i København. Få år senere, i
1881, stiftedes tilsvarende, og ligeledes i København, den
første loge for kvinder. I dag er der i Danmark 112 broderloger og 94 søsterloger med et samlet medlemsantal
på 14.500.
Vor Ordens formål og arbejdsformer har, efter min op
fattelse, altid kunnet tilpasses ethvert samfund og enhver
tid, netop fordi man aldrig har forladt de oprindelige,
bærende principper.«
Odd Fellow Ordenen i Skive
Siden den første danske Odd Fellow loge blev stiftet i
1878, bredte Ordenen sig langsomt ud fra København.
Ved århundredeskiftet 1900 var der således i alt 30 Odd
Fellow loger, der strakte sig over Sjælland, Fyn og Jyl
land, hvor den nordligste var i Frederikshavn.
I begyndelsen af 1900-tallet boede der i Skive fire
mænd, som alle var Odd Fellow brødre. De var dog ikke
medlemmer af samme loge. De fire ordensbrødre var øl
brygger Mads N. J. Sund, der var indviet i loge nr. 17
Steen Blicher i Ringkøbing i 1902, modelsnedker Hans
Hansen, der var indviet i loge nr. 34 Dannebrog i Holste
bro i 1907, jernbanerestauratør F. W. Meyer, der var ind
viet i loge nr. 5 Fyen i Odense i 1899 og købmand Frede
rik Hansen, der var indviet i loge nr. 14 Set. Olaf, Århus.
Ølbrygger Mads Sund kendte Charles Leisner fra en tid,
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hvor de begge boede i Struer. Charles Leisner var med
lem af loge nr. 11 Columbus i København. Han opfor
drede i 1907 ølbrygger Mads Sund til at samle de øvrige
Odd Fellow brødre til et møde i Skive, hvor han selv ville
deltage, for at drøfte muligheden for at danne en forening
med henblik på ad åre at oprette en Odd Fellow loge i
Skive.
På mødet, der blev afholdt søndag den 3. november på
Hotel Phønix i Skive, stiftede man en Odd Fellow for
ening og gav den navnet »Erik Holst« efter forslag fra
Charles Leisner. Stiftfysikus Erik Holst var den 26. april
1907 afgået ved døden, 78 år gammel, efter at have boet
49 år i Ringkøbing, hvor han havde været en meget aktiv
Odd Fellow broder.

Erik Holst
I festskriftet i 1939 for broderloge nr. 42 Erik Holst ved
25-års jubilæet hedder det:

»Erik Begtrup Holst blev født den 12. oktober 1828 i
Ljørslev på Mors, hvor hans fader var præst. Han blev
student i 1846 fra Slagelse skole. Under krigen 18481850 var han de to sidste år underskibslæge. Han var
med, hvor kuglerne peb om ørene, idet han gjorde tjene
ste på linjeskibet Christian den 8., da det sprang i luften
ved Eckernförde.
Sin embedseksamen tog han i juli 1854 og nedsatte sig
derefter som læge i Korsør. Fra 1856 til 1858 var han
ansat som stadslæge i Korsør, hvor han virkede med stor
dygtighed, mod og energi under koleraepidemien. Han
gennemførte karantæneforanstaltninger, hvis nytte blev
bestridt af læger. Han begrænsede smitten og gjorde det
af med epidemien . Da koleraen et par år senere for an
den gang rasede i København, greb netop de læger, som
havde smilet af dr. Holsts karantæneforanstaltninger i
Korsør, til de samme i København. Dette frelste byen.

Her lagde doktor Holst grunden til sine officielle ud
mærkelser. Han blev som 29 årig Ridder af Dannebrog. I
1858 blev doktor Holst konstitueret fysikus i Ringkøbing.
Aret efter forsvarede han med held ved universitetet sin
doktorgrad om koleraepidemien.
Senere blev doktoren til den gamle doktor" og virkede
resten af sit liv til gavn for by og opland og til gavn for
Odd Fellow Ordenen. Doktor Holst var skattet af såvel
rig som fattig og virkede til opmuntring og trøst for sine
patienter. Kneb det med at betale til daglige fornødenhe
der og medicin, var den gamle doktor ikke rædfor at tage
portemonnæen frem og give i stedet for at tage. Som em
bedslæge og kollega var han elskværdig og rede til råd
og vejledning med sit jævne og ligefremme væsen, altid
med en åben hånd og et stort hjerte over for trængende.«
o

Navnet som Odd Fellow foreningen og den senere Odd
Fellow loge i Skive vedtog på sit første møde, var således
ikke blot et navn, Erik Holst, men også et levende symbol
på, hvad ordenen stod for og stadig står for.

Odd Fellow foreningen tager arbejdstøjet på
Den nystiftede Odd Fellow forening lejede lokaler på for
skellige adresser i Skive og begyndte arbejdet på at udvi
de den kreds, som kunne have interesse i at blive optaget
som brødre i en Odd Fellow loge. Allerede i slutningen af
januar 1908 indgik foreningen en aftale med broderloge
nr. 34 Dannebrog i Holstebro om, at interesserede fra
Skive kunne blive indviet i logen i Holstebro og få gra
derne tildelt i denne loge, indtil der var tilstrækkeligt
mange, som ville indgå i en nystiftet Odd Fellow loge i
Skive.
Allerede måneden efter blev to nye brødre indviet i broderlogen i Holstebro og herefter optaget i foreningen. Den
27. september 1908 havde man fået logens storsire, Petrus
Beyer, til at holde et foredrag om Ordenen for en indbudt

kreds i Skive. Følgen heraf blev en jævn og stadig tilgang
af nye brødre til Odd Fellow foreningen, som i maj 1909
talte 14 medlemmer.
En af dem, som havde meldt sig som interesseret i Or
denen efter storsire Petrus Beyers foredrag, var byens
herredsfuldmægtig Christian Ramsgaard. Han blev for
eningens formand tre et halvt år senere, og han blev loge
nr. 42 Erik Holsts første overmester i 1914. Efter at for
eningen i starten holdt et møde hver måned, gik man i
begyndelsen af 1909 over til at holde møde hver 14. dag.
På mødet i foreningen den 18. juni 1912, hvor man hav
de taget nye lokaler i brug til foreningens møder, havde
formanden udtalt: »Har mennesker nået et mål, blinker
der straks et nyt i det fjerne.« Det viste sig også her, idet
man indgående drøftede mulighederne for at etablere en
Odd Fellow loge. Tilgangen til foreningen var støt stigen
de med optagelse af fire eller fem nye medlemmer hvert
år fra 1909.
I vinteren 1913 mødte broder Anton Linde, der havde
tømrerforretning i Skive, en aften med fuldt færdige teg
ninger til en ny ordensbygning. Fra da af kredsede alle
tanker om den store begivenhed, som var i vente: eget
hus, egen loge!
Broder Hans Hansen havde i 1913 bygget en helt ny
ejendom på adressen Sallinggade 8. Året efter havde han

ligeledes købt grunden Sallinggade 6 for at bebygge den
ne. Han tilbød at bygge ejendommen så stor, at foreningen
og den kommende Odd Fellow loge kunne leje lokaler
hos ham. Det viste sig dog, at den nye ejendom Salling
gade 6 ikke havde tilstrækkelig plads til at rumme logen.
Straks efter nytåret 1914 vedtog man i Odd Fellow for
eningen, at man i løbet af året ville bruge kræfterne på at
nå det endelige mål, nemlig oprettelse af en loge i en ny
opført ordensbygning. Der blev udsendt lister til forenin
gens medlemmer om tegning af bidrag til den nye loge
bygning. Allerede den 3. marts 1914 kunne formanden
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Ordensbygningen med to flag
stænger ca. 1915 set fra Salling
gade ned mod Nørregade. Be
mærk indgangspartiet til ven
stre med porten, som giver ad
gang til ordenslokalerne.
Ca. midt i gennemgangen var
der en trappe, der førte op til
ordenslokalerne på 1. sal. Foto:
Skive Byarkiv.

meddele, at der var dannet et aktieselskab: Erik Holst
A/S, der havde købt en byggegrund, Sallinggade 4. Man
ville således ikke, at det skulle være den nye Odd Fellow
loge, der skulle eje den nye ordensbygning, men et aktie
selskab, hos hvem man så skulle leje lokaler.

Eget hus og egen loge
I Mindeblade for loge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. udgivet
som festskrift ved logens 25-års jubilæum den 15. novem
ber 1939 læses:
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»Efter at Odd Fellow Foreningen Erik Holst maalrettet
havde arbejdet i godt seks Aar, mødtes Brødrene den 13.
Februar 1914 i Odd Fellow-Foreningens Lokaler. Det
var en særlig højtidelig Anledning. Nu skulde det prøves,
om det var muligt at faa et økonomisk Grundlag for Rejs
ning af egen Bygning. Det lykkedes. Der blev tegnet Ak
tier til et beløb af 6.480 Kr. og tegnet Laan i andet Pant
paa 7.000 Kr., saaledes at der raadedes over 13.480 Kr.
Det var tilstrækkeligt, og Aktieselskabet blev stiftet. Der
blev valgt en Bestyrelse bestaaende af brødrene Chr.

Ramsgaard, Anton Jespersen, Anton Linde, Chr. Dahl og
Carl Hansen, førstnævnte valgtes til Formand. Allerede
den 27. Februar holdtes der igen Generalforsamling,
hvor derfra Bestyrelsen forelaa Udkast til Love og Ved
tægter samt Tilbud paa seks Byggegrunde. Aktieselska
bets Formaal var at opføre og administrere en Bygning,
der kunde "afgive hensigtsmæssige Lokaler til herværen
de Foreninger eller Loger af Odd Fellows'.
Ved Opløsning af Selskabet overgaar Ejendomsretten
over dettes Aktiver til Logen Erik Holst.
Det besluttedes at købe Grund i Sallinggade tilhørende
Slagter Eriksen, Købesummen var 5.000 Kr. Valget stod
nærmest mellem den og en Grund i Aagade, tilbudt af
Konsul Dige. Arbejdets udførelse overdroges Tømrer
Linde, Murer Jespersen og Maler Alfr. Nielsen, hver for
sit Fags Vedkommende. Den 22. Maj 1914 paa Br. Stor
Sire Beyers 25-Aars Jubilæumsdag som Stor Sire, ned
lagde Br. Ramsgaard Grundstenen til den ny Bygning.
Denne nedlagdes bag Overstolens fremtidige Plads, og
der indmuredes en Blykapsel, indeholdende et Doku
ment, skrevet på haandgjort Papir, hvori nævnes de
Brødre, der paa det Tidspunkt var Aktionærer, Selska
bets Formaal, at Bygningen opføres efter Tegning af Br.
Anton Linde, af de foran nævnte Brødre, og at Dekorati
onsarbejdet udføres af Malermester Mogensen, som den
gang endnu ikke var Odd-Fellow. Der anføres: 'Bygnin
gen rejses i Kong Christian den Tiendes andet Regeringsaar. Skives Borgmester, Danmarks første folkevalgte
Borgmester er Lærer Hjalmar Kjems. Skives Byfoged og
Politimester er A. Lemming...' Den 15. November 1914
indviedes den ny Bygning til Brug for den samtidig opret
tede Loge nr. 42, Erik Holst. Ved Ændringer og Tilføjel
ser til den oprindelige Byggeplan var der fremkommet en
Overskridelse paa 2.000 Kr., som det dog lykkedes at
skaffe til Veje.«

Det skal dog her præciseres, at der ved indvielsen af loge
salen og institueringen af logen også blev indviet et flot
håndbroderet logetæppe, som lå på samme plads i knap
100 år for da at blive kopieret til et nyt logetæppe. Det
oprindelige logetæppe var broderet af de nye logebrødres
ægtefæller, og det ligger den dag i dag i forværelset.
Der er i festskriftet fra 1939 en længere beskrivelse af
den nyopførte ordensbygning, som i sin helhed bestod af
logesal på 7,3 x 11,0 meter, forværelse, kandidatværelse,
rekvisitrum for logens inspektør og en spisesal (daglig
stue). Herudover var der syv lejligheder fordelt således:
en lejlighed i kælderen, der i begyndelsen var udlejet til
logens rengøringskone, fem treværelses lejligheder og en
toværelses lejlighed, der stødte op til logens forværelse,
spisesal og dagligstue på 1. sal.
Allerede i 1919 overtog logen den lille toværelses lejlig
hed på første sal, nedrev nogle skillerum og lagde arealet
til logens spisesal, hvorved man fik en decideret daglig
stue i tilknytning til spisesalen og et lille tilhørende køk
ken i forbindelse hermed.
Indgangen til logens lokaler skete gennem en åben port
ud mod Sallinggade, hvor der var gennemgang til stueeta
gen under den del af ordensbygningen, som husede loge
salen og forværelset. Denne del af bygningen var opført
vinkelret på forhuset, på søjler, og i stueetagen under lo
gesalen var der indrettet toiletter, brændselsrum og va
skerum for logen og lejlighederne i ejendommen. Ved en
senere ombygning i 1932 lukkedes porten, ligesom man
flyttede retiraderne i udhuset under logebygningen, så der
blev indrettet vandskyllende toiletter for logen på en re
pos ved hovedtrappen til logens forværelse på første sal.
Hvorfor bygningen i 1914 blev opført af et aktieselskab,
hvor det var logens brødre, der var ejere og långivere, vi
des ikke, men konstruktionen viste sig efterfølgende ikke
at være hensigtsmæssig, idet arvinger til afdøde brødre jo
overtog aktierne, og med tiden kunne man risikere, at ho
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vedparten af aktierne ville tilhøre andre end logens brød
re. Derfor valgte man i 1932 at stifte en forening: Bygge
foreningen Erik Holst. Herved kunne nye brødre gennem
Byggeforeningen blive medejere af ordensbygningen, idet
foreningen i første omgang skulle opkøbe ledige aktier.
Imidlertid besluttede man i forbindelse med planer om at
udvide logesalen at overdrage ejendommen til Byggefor
eningen ved et direkte salg og derefter likvidere aktiesel
skabet. Salget af ordensbygningen skete ved skøde i 1939.
Ja, i virkeligheden oprettede man to selvstændige for
eninger, nemlig: Byggeforeningen Erik Holst og Bolig
foreningen Erik Holst. Ifølge Byggeforeningen Erik
Holsts vedtægters §1 var formålet med foreningen: »At
opretholde Lokaler for Odd Fellow Loge Nr. 42 Erik
Holst, Skive, samt administrere Foreningens Ejendom nr.
4 i Sallinggade.« I § 2 stod: »Medlemmer af Boligfor
eningen Erik Holst er samtidig Medlemmer af Byggefor
eningen.« Altså var det medlemmer af Boligforeningen
Erik Holst, der var medlemmer af byggeforeningen, og i
Boligforeningen Erik Holsts vedtægters § 1 hed det om
foreningens formål: »At tilvejebringe Midler til Opførelse
af Bolig for ældre Medlemmer og Enker af Odd Fellow
Loge Nr. 42 Erik Holst, Skive, eller til udvidelse af Byg
geforeningens nuværende ejendom.« Boligforeningens
vedtægters § 2 lød således: »Medlemmer af Loge Nr. 42
Erik Holst, der bor i Skive By og nærmeste Opland, har
Pligt til at være Medlem af Boligforeningen Erik Holst.«
Man havde således opdelt medlemmerne i to kategorier
- dem, der boede i Skive og nærmeste opland, og som var
forpligtet til at være medlemmer af boligforeningen og
dermed af byggeforeningen, og »de andre«. Byggefor
eningens opgaver var primært centreret om den i 1914
opførte bygning med dens nu seks lejligheder, og bolig
foreningen skulle fremadrettet arbejde for opførelse af
yderligere et antal lejligheder for ældre logebrødre og en
ker, eventuelt ved udvidelse af den oprindelige ejendom.
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Disse planer blev dog aldrig realiseret, og boligforenin
gen blev da også ved en beslutning i 2000 nedlagt som
selvstændig forening.
På stiftelsesdagen den 15. november 1915 fortæller for
handlingsprotokollen, at der nu var 39 brødre i logen. Ved
en festloge på denne dag gjorde overmesteren opmærksom
på, at ligesom det enkelte hjem er et sted, hvor man søger
hvile, fred og hygge, er logen det gode hjem, der fremmer
fred og fordragelighed mellem menneskene, det som alle
sukker efter i denne tid.
Broderloge nr. 42 Erik Holst gennem to verdenskrige
Ved institueringen den 15. nov. 1914 rasede allerede ufre
den i Europa med det, der senere fik betegnelsen 1. ver
denskrig. Med baggrund i restriktioner på el og brændsel
var logemøderne i 1915 reduceret til to møder om måne
den i sommertiden. I efteråret 1916 blev det besluttet at
åbne logemøderne en time tidligere, nemlig kl. 20. Det
var en følge af, at regeringen af hensyn til elforbruget
havde bestemt, at butikkerne kun måtte holde åbent til kl.
19. Ved mødet i februar 1917 forelå der meddelelse fra
storsiren om, at logemøderne skulle begynde klokken
19.15 for at indskrænke lysforbruget. På grund af vanske
lighederne med fremskaffelse af brændsel nedsattes et
udvalg til at træffe forberedelser for den kommende vin
ter, ligesom det vedtoges at indsende andragende om dis
pensation fra lysforbuddet, så der måtte brænde lys to af
tener om måneden i to timer. Der kom dog fra byrådet
meddelelse om, at der ikke kunne bevilges elektrisk lys til
logen. I løbet af året 1917 blev logebroder nummer 50 ind
viet. Ligeledes blev det i logemødet i november 1917 be
sluttet at foretage indsamling af beklædningsgenstande
til fordel for sønderjyske børn.
I 1918 blev der fra embedsmændene kraftigt opfordret
til, at de enkelte brødre afleverede en levnedsbeskrivelse
til arkivaren, således at man efterhånden fik biografier

over hver enkelt logebroder, eventuelt til senere offentlig
gørelse. Tidligere opfordringer havde kun resulteret i to
afleveringer. Protokollen oplyser tørt, at denne som tidli
gere opfordringer forblev frugtesløs. Ligeledes fortæller
protokollen, at logemøderne på grund af den spanske sy
ge, som havde hærget landet siden oktober 1918, havde
været suspenderet, hvorfor jubilæet i 1918 blev aflyst til
lige med juletræsfesten og andre møder. Helt præcist var
møderne suspenderet fra den 29. oktober og året ud, så
første ordinære møde blev den 7. januar 1919. På dette
møde glædede man sig over den våbenhvile, der var ind
gået på slagmarkerne i november 1918 og så ud til at hol
de. På logemødet den 14. oktober 1919 vedtog man at
hjælpe 20 sønderjyske kvinder, der var indlagt på Krab
besholm Sanatorium. De manglede tøj.
I mellemkrigsårene bragte hverdagen fremgang for lo
gen, ligesom der i 1924 blev indgået aftale med Odd Fel
low Foreningen M.C. Holm, Nykøbing Mors om, at loge
nr. 42 Erik Holst skulle være moderloge for den kom
mende nye Odd Fellow loge på Mors, således at de, der
ønskede at tilslutte sig foreningen i Nykøbing med hen
blik på at overgå til den nye loge, kunne få tildelt de nød
vendige grader i loge 42 Erik Holst. Imidlertid kom ud
bruddet af 2. verdenskrig i vejen og bevirkede, at der først
blev oprettet og institueret en ny Odd Fellow loge i Nykø
bing Mors den 31. oktober 1948.
Den 10. marts 1935 blev en ny Rebekkaloge institueret
i Skive, nemlig Rebekkaloge nr. 22 Dronning Dagmar.
Byggeforeningen fik dermed en ny lejer af logelokalerne i
ejendommen og dermed en styrkelse af økonomien i åre
ne fremover. Broderlogen var i mellemkrigsårene gået
tilbage til ugentlige møder, hver tirsdag, medens Rebekkalogen, som andre søsterloger i Danmark, kun havde to
møder hver måned - den første og tredje onsdag i måne
den. I de følgende år fremsatte Rebekkalogen flere gange
ønske om, at søstrene kunne indtræde som medlemmer i

byggeforeningen, men hver gang blev henvendelsen afvist
af brødrene.
På grund af vakance i stillingen som distriktsdeputeret
storsire blev broderlogens storrepræsentant Mads A.
Holm konstitueret som distriktsdeputeret storsire for de
nordjyske loger den 23. juli 1935 og endelig udnævnt af
logens storsire den 28. oktober 1935. Dette embede be
klædte han indtil 1956, hvor han valgte ikke at modtage
genudnævnelse til posten. Derefter udnævnte storsiren
broder Mads J. Møller fra loge 42 Erik Holst som ny di
striktsdeputeret storsire. Dette embede beklædte han til
1974, hvor han trak sig tilbage fra sin post.
Odd Fellow logens 25-års stiftelsesdag blev behørigt
markeret den 15. november 1939. Dette skete jo halvan
den måned efter 2. verdenskrigs udbrud ved Tysklands
overfald på Polen og de efterfølgende krigserklæringer
fra England og Frankrig den 1. september 1939. Logens
25-års jubilæum blev blandt andet fejret med udsendelse
af et festskrift på ikke mindre end 404 sider. Bogen havde
titlen: Mindeblade for loge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. Ud
givet som festskrift ved logens 25 Aars Jubilæum den 15.
november 1939. Der var ikke mindre end 161 biografier
over optagne brødre i logen siden starten den 15. novem
ber 1914. Der havde som nævnt i mange år været gjort
forsøg på at få de enkelte brødre til at aflevere biografier
selv, men i 1930 havde man nedsat et udvalg med blandt
andre storrepræsentant Hjalmar Kjems i spidsen. Han
satte sig for at indkalde brødrene én for én, interviewe
hver enkelt og nedskrive deres biografier. Enkelte blev
dog interviewet af andre i udvalget. De enkelte biografier
er for tieres vedkommende på fire til fem sider, mens en
kelte er på en halv side. Hjalmar Kjems står som under
skriver af 82 af de 161 biografier. Bogen er i dag en vigtig
kilde til oplysning om disse brødre, og den findes blandt
andet på Skive Byarkiv. Det blev senere forsøgt at udgive
tillæg til Mindebladene, men der kom kun tre tillæg, og så
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stoppede det. Indsamlingen af biografier er forsøgt fort
sat, med svigtende held, men der er i logens arkiv vel om
kring 125 ikke udgivne biografier.
Ved festlogen på jubilæumsdagen var også indbudt by
ens borgmester Wolhardt Madsen, og der deltog tillige
repræsentanter for de daværende aviser i Skive. Under
festmiddagen overrakte borgmesteren en sparekassebog
på 1.000 kroner til logen. Beløbet skulle bruges til ferie
ophold for svagelige børn fra Skive.
2. verdenskrigs skygge faldt tungt over Odd Fellow lo
gen, der ikke kunne bevilges ernæringskort, og flere en
ker efter afdøde brødre ønskede direkte pengehjælp fra
logen. I februar 1940 suspenderedes møderne på grund af
brændselsmangel, og efter den tyske besættelse af Dan
mark den 9. april 1940 flyttedes møderne til selskabsloka
lerne af samme grund. Alligevel fortsatte man med at
tale om en udvidelse af logen, og i Odd Fellow Forenin
gen M.C. Holm i Nykøbing Mors modnedes ønsket om at
oprette loge nr. 67 M.C. Holm. Dette skete dog først som
ovenfor nævnt i 1948.

Krigens ufrihed i tale og skrift blev mere og mere frem
herskende. Forhandlingsprotokollens sidste referat under
2. verdenskrig er dateret den 10. august 1943, og først den
24. maj 1945 berettes igen om et embedsmandsmøde.
Storsiren Valdemar Madsen meddelte, at logerne kunne
genoptage deres arbejde. Broderloge Erik Holsts lokaler
var imidlertid optaget dels af Landsforeningen til Ar
bejdsløshedens Bekæmpelses omsyningscentral (L.A.B.)
og dels af Brårup skole, der anvendte dem som klasselo
kaler. At logen således havde stillet sine lokaler til rådig
hed var ikke kun betinget af hjælpsomhed, men var også
et forsøg på at afholde den tyske værnemagt fra at over
tage logens lokaler. Erfaringer fra andre steder havde
nemlig vist, at værnemagten ikke tog vare på de lokaler,
de »lånte«. Først den 4. september 1945 afholdes det før
ste møde efter krigen i logens egne lokaler i form af en
festloge. Alt var endnu ikke normalt, og helt hen i 1947
meldes om logemøder afholdt i selskabslokalerne på
grund af brændselsmangel. Rationeringen af brændsel
blev først ophævet i løbet af foråret 1950.

Landsforeningen til Arbejdsløs
hedens Bekæmpelse fik fra aug.
1943 selskabslokalerne stillet
til rådighed. Samtidig havde
Brårup skole fået stillet øvrige
lokaler, blandt andet logesalen,
til rådighed for undervisning,
da værnemagten havde overta
get Brårup skole i denne perio
de. Omsyningscentralen benyt
tede lokalerne også efter, at ty
skerne var rejst ud af Danmark.
Foto: Skive Byarkiv.
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Tiden efter de to verdenskrige
Årene efter 2. verdenskrig bragte tilstanden i logen tilba
ge til mere rolige tider, og protokollen fortæller om man
ge indlæg fra egne brødre og brødre fra andre loger. Kon
tingentforhøjelser, besøg hos syge brødre og hjælp og bi
stand til logens enker er gennemgående pålæg til brødre
ne. Den 31. oktober 1948 overførtes 45 brødre til den ny
oprettede Odd Fellow loge nr. 67 M.C. Holm i Nykøbing
Mors.
Logen trives, medlemstallet øges, og man mangler
plads. Især omkring 1956 bliver der talt om at udvide lo
kalerne. I 1958 var der igen planer om at udvide logesalen
og flytte selskabslokalerne til lokalerne i stueetagen un
der logesalen. Dette skete i 1960-61, således at man i 1961
kunne indvie den nye spisesal med tilhørende nybygget
køkken. Logesalen forblev dog i sin oprindelige udform
ning - også denne gang.
Indvielsen af de nye selskabslokaler skete samtidig med
stiftelsesfesten den 15. november 1961. Under denne fest
lighed fik storrepræsentant Hjalmar Kjems af storskatmester Christian Rasmussen ombyttet sit 40-års hæderstegn
til ordenens hæderstegn i guld. Han fik det for trofast ar
bejde i Ordenens og logens tjeneste. Hjalmar Kjems blev
indviet i logen den 12. december 1916, var logens overme
ster i to perioder og i mange år - efter Mads Holms ud
nævnelse til distriktsdeputeret storsire - logens første
storrepræsentant. Gennem årene levede Kjems intenst
med i møderne, havde mange gode indlæg og var forfatter
til recitativer og sange. Sange som den dag i dag er højt
skattet i logen og synges så godt som hver mødeaften.
Men frem for alt var han den klare fortolker af Ordenens
formål og etik.
Også Storlogen, som består af én repræsentant fra hver
Odd Fellow loge i kongeriget og er logernes højeste be
sluttende myndighed, havde bud efter ham.
Storlogen havde også i Hjalmar Kjems’ tid som medlem

i broderloge nr. 42 Erik Holst bud efter hans viden og
hjælp. Han var således i mange år med i lejrenes litterære
udvalg og i mange år medlem af Ordenens ritualudvalg. I
1949, der var 100-året for storsiren Petrus Beyers fødsel,
besluttede Storlogen at udgive en bog om Beyer og bad
Hjalmar Kjems være formand for et udvalg desangående.
Dette takkede han af tidsmæssige årsager nej tak til. Han
blev i stedet udvalgets sekretær, hvilket paradoksalt nok
resulterede i, at han i den sidste ende måtte påtage sig
opgaven med at skrive Storlogens bog om Petrus Beyer.
Som nævnt var Kjems medlem af Storlogens ritualudvalg,
og ved storlogemødet i 1950 blev udvalgets forslag til re
videring af ritualerne enstemmigt vedtaget af Storlogen.
Hjalmar Kjems afgik ved døden den 11. februar 1969 i
en alder af 90 år.

Livet i broderlogen
Tilgangen til Odd Fellow logen var stadig stigende, og
ved 50-års stiftelsesfesten deltog 142 brødre og gæster,
hvorfor logens overmester bad de yngre brødre om at
overlade siddepladserne i logesalen til gæster og ældre
brødre. Den 1. januar 1965 afholdt logen sin første Nyt
årsloge med søstre og brødre af alle grader.
I 1967 begyndte broderlogen hvert år at afholde en af
ten for enlige, ældre mænd, hvor der var indlæg, under
holdning, fællessang og et festligt måltid, der bestod af
krofars hjemmelavede gule ærter med fedt flæsk og medi
sterpølse. Et arrangement som tiltrak cirka 90 gæster.
Dette arrangement blev sidst afholdt i 2012, hvor de da
værende embedsmænd vedtog at indstille til logen at stil
le arrangementet i bero nogle år for om muligt at ændre
arrangementet.
Den 16. oktober 1971 blev patriarklejr nr. 10 Arken in
stitueret i ordensbygningen i Skive, da det var vedtaget, at
denne nye patriarklejr skulle have hjemsted i Skive. En
lejr er en overbygning på Odd Fellow logernes lære, hvor
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de brødre, der er særligt interesserede i Ordenens liv og
virke, kan opnå et mere indgående kendskab til Ordenen.
Hvor logens valgsprog er Venskab, Kærlighed og Sand
hed, er lejrens valgsprog Tro, Håb og Kærlighed. I logens
valgsprog står ordet Kærlighed for næstekærlighed, me
dens ordet i lejrens valgsprog står for menneskekærlig
hed.
Broder Friis-Farsøe fik den 6. maj 1975 tildelt Ordenens
60-års hæderstegn, et meget usædvanligt jubilæum. I den
anledning fik logen besøg af storsiren, Christian Rasmus
sen, der holdt tale for den aldrende logebroder.
I 1974 blev der skabt en venskabsforbindelse mellem
broderloge nr. 42 Erik Holst og broderloge nr. 29 Fidelitas
i Arvika, som er Skive venskabsby. I 1976 var der således
besøg i Skive af brødre fra logen i Arvika, og året efter
var brødrene fra Skive på genvisit i Arvika. Videreførel
sen af de gensidige besøg måtte dog senere opgives på
grund af de store afstande og de betydelige omkostninger,
der var forbundet med besøgene.
Ejendommen i Sallinggade, herunder særligt de seks
lejligheder, gennemgik i 1976 en gennemgribende restau
rering og modernisering, hvorved alle lejligheder blandt
andet fik nye køkkener. I den anledning optog man i 1978
lån i Kreditforeningen Danmark på i alt 586.900 kroner.
Lånene blev optaget som kontantlån. Det betød dels en
rente på mellem 18% og 19% pro anno, og dels en betyde
lig højere obligationsrestgæld, så det var en slem behæf
telse, der pludselig blev på ejendommen.
Efter at renten på det danske realkreditmarked var fal
det, specielt efter den såkaldte kartoffelkur i midten af
1980’erne, opstod der i byggeforeningen et ønske om at
komme ud af det dyre realkreditlån hurtigst muligt. Byg
geforeningen indgik derfor i 1992 en aftale med broder
loge nr. 42 Erik Holst, der ville resultere i, at byggefor
eningen ville være gældfri med hensyn til realkreditlånet
ved udgangen af året 1999. Aftalen bevirkede også, at
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byggeforeningens likviditet i dette tidsrum var stram, og
omkostningerne til vedligeholdelse blev holdt på et lavt
niveau, hvorfor ejendommen ved indgangen til det nye år
tusinde var i dårlig stand og blandt andet trængte til nye
vinduer overalt.

Renovering eller nybyggeri?
På den ordinære generalforsamling den 26. februar 2002
blev der pludselig under debatten om formandens beret
ning stillet forslag om, at man i stedet for at arbejde frem
mod en totalrenovering af ejendommen burde overveje at
bygge en helt ny ordensbygning og undersøge mulighe
derne herfor.
Bestyrelsen var imidlertid af en anden mening, og på en
ekstraordinær generalforsamling i byggeforeningen i ok
tober måned 2002 indstillede bestyrelsen til generalfor
samlingen, at man koncentrerede sig om at få udarbejdet
et skitseprojekt for ejendommen i Sallinggade omfatten
de en renovering af bygningen, en eventuel udvidelse af
logesalen og selskabslokalerne, etablering af et nyt køk
ken og istandsættelse af lejlighederne med mere. Det var
endvidere bestyrelsens indstilling til den ekstraordinære
generalforsamling, at forslaget om at bygge en helt ny or
densbygning ikke burde undersøges nærmere. Den eks
traordinære generalforsamling var imidlertid af en anden
opfattelse, forkastede bestyrelsens indstilling og vedtog,
at bestyrelsen sammen med logens valgte embedsmænd
skulle regne på begge projekter, og opfordrede bestyrel
sen til:
1) at udarbejde et konkret renoveringsprojekt for ejen
dommen i Sallinggade, herunder også en udvidelse af lo
gelokalerne, selskabslokalerne og et helt nyt køkken.
Samtidig skulle lejlighederne inklusive køkkener og ba
deværelser renoveres ved at nedlægge bagtrappen og ind
drage arealerne til nye badeværelser. Det var et ønske, at

der blev indhentet tilbud fra to entreprenører, som ville
påtage sig at give tilbud med det forbehold, at man måske
efterfølgende ikke ønskede at bruge nogle af disse.
2) at udarbejde et konkret projekt til en ny ordensbyg
ning på et passende sted i Skive.
Efter den ordinære generalforsamlings afholdelse ind
kaldte bestyrelsen for byggeforeningen logens valgte em
bedsmænd til et møde, hvor der blev nedsat to ad-hoc ud
valg, som skulle arbejde med hver sit projekt, hvorefter
brødrene på et logemøde skulle beslutte sig for et af de to
projekter. På dette møde bestemte man sig for at frem
lægge forslagene på en ekstraordinær generalforsamling i
byggeforeningen, hvilket skete den 22. april 2003, hvor 52
logebrødre var mødt frem. Bestyrelsen kunne her oplyse,
at der var afgivet to tilbud vedrørende en renovering og
udvidelse af den eksisterende ordensbygning i Sallingga
de, og at budene lå særdeles tæt på hinanden. Der var til
bud fra entreprenør Steen Ginnerup, Skive, og fra tømrer
mester Jens Mouritsen, Roslev, der i 1989 havde købt af
døde broder Niels Jul Astrups tømrervirksomhed i Brøndumsgade i Skive. De to tilbud lå på ca. 3.200.000 kroner
plus moms, således at udgiften ville være rundt regnet fire
millioner kroner inklusive moms. Forskellen på de to til
bud var under 20.000 kroner.
Der forelå endvidere et tilbud på en helt ny ordensbyg
ning, opført af entreprenør Kaj Ove Madsen A/S, Skive,
for en totalpris på fem millioner kroner inklusive moms.
Det var en såkaldt nøglefærdig bygning med grund, fun
dering, udgifter til materialer og tilladelser med videre
indregnet i prisen.
Denne nye ordensbygning havde Kaj Ove Madsen A/S
planer om at opføre på et areal i Resen på en adresse i
Frugtparken, hvor selskabet havde nogle ubebyggede
grunde til butiksformål samt til liberale erhverv. Med
overvældende flertal blev det besluttet ikke at renovere

Logesalen i den nye ordensbygning med blandt andet logetæppet
syet af logebrødernes ægtefæller i 1914. Logetæppet har således haft
dennne placering i over 100 år. Foto: Fra broderloge nr. 42 Erik
Holsts jubilæumsbog 2014.

ejendommen i Sallinggade, men at opføre en helt ny or
densbygning i Frugtparken.
På en ny generalforsamling den 11. november 2003 blev
det detaljerede projekt fremlagt for forsamlingen, hvor i
alt 62 medlemmer af byggeforeningen var mødt. Besty
relsen kunne endvidere oplyse, at statsautoriseret revisor
Søren Engers fra Revisionsfirmaet BDO i Skive skriftligt
havde oplyst, at byggeforeningen kunne foretage en frivil
lig momsregistrering som udlejningsselskab, da den ny
opførte ordensbygning alene skulle udlejes til kulturelle
arrangementer og ikke til privat beboelse, som det havde
været tilfældet i Sallinggade. Det betød, at den del af byg
gesummen på fem millioner kroner inklusive moms, der
omfattede momsen, ikke skulle finansieres.
Byggeforeningen tog derefter gennem broderlogen Erik
Holst kontakt til søsterlogen Dronning Dagmar og tilbød
den at indtræde i byggeforeningen. Fra søsterlogen var
man meget interesseret i at deltage i arbejdet omkring den
nye ordensbygning, og vedtægterne for byggeforeningen
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Ordensbygningen Frugtparken
5 i Resen opført i 2005 og taget
i brug den 10. sept. 2005. Foto:
Fra broderloge nr. 42 Erik
Holsts jubilæumsbog 2014.

kom på plads. Der blev efterfølgende indgået aftale med
byggefirmaet Kaj Ove Madsen A/S om, at han overtog
ejendommen i Sallinggade til den pris, som tre logbrødre,
der alle var ejendomsmæglere, havde vurderet skulle væ
re salgsprisen for ejendommen.
På 90-års stiftelsesdagen for broderlogen blev det første
spadestik til den nye ordensbygning taget, og arbejdet gik
i gang. Der blev indgået aftale med Kaj Ove Madsen A/S
om, at ordensbygningen skulle være færdig den 1. maj
2005, og da entreprenøren ikke kunne komme i gang med
at gøre noget ved ejendommen i Sallinggade 4, fik byg
geforeningen tiden til den 31. august 2005 til at flytte det
inventar, som man ønskede overført til den nye ordens
bygning ved egne kræfter. Herefter gik flere arbejdshold i
gang med at overføre selve logesalens inventar til den nye
ordensbygning tillige med flere indvendige døre med gerigter med videre. Beskeden fra Kaj Ove Madsen var: Tag
det, I vil have. Jeg skal alligevel have hele ejendommen
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renoveret. Så selv den massive teaktræsindgangsdør blev
flyttet til den nye ordensbygning.
Det blev endvidere besluttet, at loftet i logesalen i den
nye ordensbygning skulle udsmykkes med en stjernehim
mel, som skulle vise stjernernes stilling om aftenen på
indvielsesdagen, som blev den 10. september 2005. Dette
arbejde blev udført af logens amatørastronom, broder
Jens Jørgen Thaanum Carlsen, der havde et privat obser
vatorium på sin ejendom på Åstedvej i Durup.
Klub 42 for logens seniorer så dagens lys den 10. april
2008. Efter besøg hos logebrødrene i Randers året før i
Klub OFIR tog tre brødre fra logen initiativ til at oprette
en forening for »ikke-arbejdsramte« medlemmer af lo
gen. Der blev udarbejdet forslag til vedtægter og stillet
forslag om navn til klubben og indkaldt til stiftende gene
ralforsamling. 15 brødre deltog. Forslagene blev vedtaget
og klubarbejdet sat i gang. Der optages fortsat nye med
lemmer en gang om året i september måned. De tre initia

tivtagere valgtes til bestyrelsen og fungerer fortsat som
sådan. Klubbens formål er at dyrke broderlig hygge og
samvær under afslappede og rimeligt uformelle former.
Klubben, der også arrangerer foredrag, frokoster og ud
flugter, er i dag vokset til 47 medlemmer og betragtes
som et meget populært aktiv for såvel logen som Orde
nen. I takt med at flere brødre forlader arbejdsmarkedet,
vil foreningen sandsynligvis fortsat vokse.

100 år er ingen alder!
I festskriftet for broderloge nr. 42 Erik Holst skriver den
daværende overmester Jørgen Overgaard blandt andet:
»Vor loge - broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. i Skive
- fejrer i år 100-års stiftelsesdag. Det er vel relevant at
stille spørgsmålet, er Ordenen og logen et levn fra forti
den uden betydning i dag, eller har Ordenen med sin so
lide baggrund i fortiden en fremtid i det nuværende sam
fund? Jeg mener helt klart, at vi har en berettigelse og
har noget at tilbyde nutidens og fremtidens mennesker.
Vor Orden er bygget op over et sæt etiske leveregler, der,
hvis de blev efterlevet afalle, ville medføre større forstå
else og enighed mennesker og samfund imellem. Vi skal
blot være bedre til at fortælle, hvad det er, vi står for, og
hvad vor lære kan give den enkelte. Kan vi det, vil tilgan
gen til vor Orden vokse. For de leveregler og grundhold
ninger, som Ordenens stifter for knap 200 år siden satte
som fundament, er lige så vigtige nu som dengang.«
Hermed fik broder Overmester så det sidste ord i denne
beretning om Odd Fellow Ordenen gennem 100 år på
Skiveegnen.
Kilder:
Odd Fellow Ordenens Historie, 3 bind udgivet i 1941-1943 af forlags
boghandler Knud Flensted i Odense.
Odd Fellow Ordenen I.O.O.F., 1967 af Edmund Melander.

Forhallen i den nye ordensbygning med busten af Ordenens stifter
Thomas Wildey og Ordenens logo nedfældet i granitgulvet. Foto: Fra
broderloge nr. 42 Erik Holsts jubilæumsbog 2014.

Odd Fellow Ordenen, formål, historie, udvikling, 1998, Den uafhæn
gige Storloge for Kongeriget Danmark I.O.O.F.
Mindeblade for Loge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. Udgivet som Fest
skrift ved logens 25 Aars Jubilæum den 15. Nov. 1939.
Loge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. Festskrift ved logens 75 års jubilæum
15.11.1989.
Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. Festskrift ved 100
års jubilæet 15.11.2014.
Rud Kjems: Socialdemokraten HJALMAR KJEMS. Danmarks før
ste folkevalgte borgmester. 2014.

Om forfatteren
Per Toft Mouritsen er født i Rybjerg i 1944. Blev bankud
dannet i Salling Bank, Skive, og arbejdede i bankvæsenet
indtil 1989, hvor han startede egen ejendomsmæglervirk
somhed i Roslev. Er formand for bestyrelsen i Sallingsund
Lokalhistoriske Forening, i bestyrelsen for Historisk
Samfund for Skive og Omegn, tilknyttet Aakjærselskabet, bl.a. som guide på »Jenle«, og er medlem af Odd Fel
low loge nr. 42 Erik Holst i Skive.
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Bilstrup - en lille gravplads fra
begyndelsen af jernalderen, ca. 500-400 f.Kr.
Af Karen Margrethe Hornstrup

I det meste af landet er grave fra den tidligste jernalder
sjældne, fordi de blev nedsat i lave gruber udenfor gravhø
jene og højst markeret med en stor sten. Kun i Sønderjyl
land er der mange, idet hver grav blev dækket af en lav
høj, som ydermere blev omgivet af en cirkulær grøft, og
derfor var disse tuegrave synlige i eftertiden. Gravene i de
øvrige områder, herunder Viborg amt, dukker kun op un
der særdeles heldige omstændigheder, men alligevel er
der inden for de senere år fremkommet to gravpladser fra
ca. 500-400 f.Kr. i Museum Sallings ansvarsområde,
nemlig Bilstrup syd for Skive og Hellegård ved Sæby1.
Gravpladsen ved Bilstrup rummer blot fire grave fra
dette tidsrum, men der har sandsynligvis været flere. Til
gengæld indeholder de samlet set mere gravgods end de
70 grave fra Hellegård, og særlig interessant er en velbe
varet grav, der ikke alene indeholder spændende og usæd
vanlige oldsager, men dens indhold af organisk materiale
bidrager desuden med detaljer om ligbrændingen. Inden
vi når dertil, skal Bilstrup-pladsen fremlægges, og det er
samtidig en beretning om nogle af de udfordringer, ar
kæologer af og til møder.
Bilstrupgravpladsen
Gravpladsen ligger på en bakke, der kaldes for Klode
bjerg eller Kludebjerg, og som skråner stejlt ned mod
Skive ådal.2 På bakken ligger fire gravhøje på række,
hvoraf de tre har været kendt længe, og sporene af den
sidste høj blev opdaget i 1996 (fig. 1).
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Ved et tilfældigt besøg på Klodebjerg i 1988 opdagede
arkæologer fra Museum Salling, at der et sted lå lerkar
skår og et fragment af en øskenring, grav I, og umiddel
bart ved siden af optog de en urne med gravgods, grav II
(fig. 2). I 1996 blev arealet reolpløjet indtil 75 cm’s dybde
som forberedelse til skovrejsning, og senere samme år
udførte Museum Salling en mindre prøvegravning, hvor
ved der dukkede tre grave op foruden den hidtil ukendte
gravhøj. Højen, sb 147, fremstod som en stor, gul cirkulær
plet, og i dens midte fandtes bunden af en grav fra yngre
stenalder (grav III), hvori der lå en flintflække og enkelte
flintafslag. Syd for en af de velkendte høje, sb 71, frem
kom en 2,5 m lang og 1,5 m bred stenlægning, der for
mentlig har omsluttet en trækiste, grav IV. Mellem bund
stenene lå en halv flintdolk, en såkaldt ildslagningssten,
der daterer graven til ældre bronzealder. Flintdolken blev
taget op, hvorimod graven blev tildækket med henblik på
en senere udgravning. Umiddelbart øst herfor fremkom
en itupløjet urne med gravgods, grav V. Til sidst blev are
alet gennemgået med metaldetektor og pletter med udslag
for metal afmærket med store søm.
Som følge af en misforståelse mellem museet og lods
ejeren blev arealet senere samme år harvet og tilplantet
med grantræer og for at beskytte disse, blev der tilmed
sået korn. Således var situationen i august 1997, da den
endelige udgravning skulle finde sted. Der viste sig imid
lertid endnu et problem, eftersom nogle jægere tilsynela
dende havde gjort ophold på marken. I hvert fald var en

Fig. 1. Reliefkort med angivelse af gravhøjene, sb. 71-73 og den nye, sb. 147. Gravpladsen er markeret med rødt. Efter Kort- og Matrikelsty
relsen.

I
II

vil

Gravhøj

• Udgravningsfelt

• Brandgrav

sb 147

zx Hl /

• Moderne nedgravning

• Omrodet gravfyld

Fig. 2. Oversigtsplan, Bilstrup.
Tegning: forfatter efter Ole Jen
sen.
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masse patronhylstre spredt ud over hele området, således
at det var umuligt at anvende metaldetektor til at opspore
tidligere erkendte anlæg. Som følge heraf blev der kun
afdækket to mindre områder, hvis udstrækning fremgår
af fig. 2. På trods af de vanskelige forhold blev der allige
vel fundet spor fra prøveudgravningen, f.eks. af grav III
midt i den nye høj samt af grav IV, som nu var helt omro
det, og det sted, hvor grav V var taget op, lå der lidt brændt
knogle, trækul samt en halv øskenring. Og til vor store
overraskelse dukkede en velbevaret brandgrube op, grav
VII, hvoraf det meste blev taget op i præparat til nærmere
undersøgelse.

Brandgravene
Tre af de fire brandgrave er urnegrave og tilhører den tid
ligste jernalder, dvs. før romersk jernalders per. I, idet
gravgodset og keramikken i store træk svarer til andre
fund fra perioden.3 Af grav I resterede som nævnt kun
nogle skår af en urne samt fragmenter af en øskenring.4

Fig. 3. Dragtnåle af jern med
halvkuglehoved, urne og dæk
skål. Grav II, Bilstrup. Tegning:
Jeppe Boel Jepsen. Metalgen
stande 1:2, keramik 1:4.
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Grav II består af en urne med to dragtnåle af jern (fig. 3).
Urnen er et næsten æggeformet kar med hals og to bånd
formede hanke øverst på skulderen, der ved fremkomsten
var dækket af skårflager (fig. 4). Skårene har vist sig at
være af en fin skål, som er dekoreret med halvbuer, og på
ørerne er der smalle striber. De tojernnåle med svanehals
har næsten halvkugleformede hoveder med en lille knop i
midten. Grav V indeholdt flere metalgenstande end sæd
vanligt: to dragtnåle af jern, tre intakte øskenringe og
halvdelen af en fjerde (Fig. 5). Urnen var meget skrøbelig,
da den blev taget op og foreligger nu som små skår. De to
dragtnåle har svanehals og er lidt forskellige, da den ene
nål har et skiveformet hoved med en lille knop i midten,
hvorimod den anden har et let afrundet hoved. To af
øskenringene har en indvendig diameter på ca. 5 cm, og
de to mindre, der er forsynet med en tværstillet øsken,
måler kun 2 cm i diameter.
Grav VII er en brandgrube, en gravform, hvor rester fra
ligbrændingsbålet bestående af brændte knogler, trækul

Fig. 4. Urnegrav II inden optagning. Foto: Poul Mikkelsen.

Fig. 5. Dragtnåle afjern med hhv. halvkugle- og skiveformet hoved
samt tre af øskenringene. Grav V, Bilstrup. Tegning: Jeppe Boel Jep
sen. Str. 1:2.

og gravgods er lagt ned i en grube. Ved fremkomsten be
stod gravens overflade af forkullet træ, og efter en forsig
tig afrensning opdagede vi lidt opløst bronze samt små
stykker brændt knogle, og da graven tydeligvis var velbe
varet, blev konservatorerne fra Skive tilkaldt. De forsøgte
at tage graven op som præparat, men det lykkedes ikke,
fordi den sandede undergrund var løs efter en lang perio
de med varmt og tørt vejr. Den eneste mulighed var der
for at grave den ud på stedet, og her kom de små redska
ber og pensler i brug. Foruden brændte knogler og trækul
fremkom der flere stykker af bronzeringe, en bronzespi

ral, stilken af en jernnål, et lerkarskår, og cirka i midten lå
et lille hankekar med åbningen nedad. Heldigvis begynd
te det at regne, og undergrunden blev efterhånden så sta
bil, at de resterende 3/5 af graven kunne tages op samlet
og bringes til Bevaringscentret i Skive. Her viste en rønt
genanalyse, at graven indeholdt flere genstande, nemlig
en dreipass (amulet), en snoning af fladt bronzebånd samt
fragmenter af armringe, fig. 6.
Det lille kar, der kun er 7 cm højt, er en sjælden type og
må betegnes som et krus. Flere af metalgenstandene er
lidt deformerede og fragmenterede efter at være brændt
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på ligbålet, men de fleste fragmenter af bronzeringe kan
sættes sammen til ringe med en diameter på ca. 5-6 cm,
hvilket svarer til armringe (fig. 7). Det kan være spi
ralarmringe, som var almindelige i begyndelsen af jernal
deren, selvom de ellers kun findes i offerfund.5 Andre
ringstykker kan samles til en kraftig ring med en diame
ter på ca. 2 cm, og det firkantede tværsnit antyder, at det

Fig. 6. Udtegnet røntgenbillede af grav Vil. Tegning: forfatter efter
Ove Jensen.
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er en lille øskenring, svarende til de to små eksemplarer i
grav V. Dreipassen, der er loddet sammen af tre små ringe
med en diameter på 1,5-1,7 cm, er forholdsvis sjælden, og
det samme er bronzesnoningen dannet af et bredt bånd,
hvorimod bronzespiralen er en velkendt type. Samlet set
er der tale om et stort antal genstandstyper, der ikke er
almindelige i grave fra hverken sen yngre bronzealder el
ler tidlig jernalder.

Fig. 7. Hankekar, jernnål, armringe, bronzespiral, dreipass, dia. ca.
5 cm, bronze snoning samt biotit fra grav VII, Bilstrup. Tegning: Jep
pe Boel Jepsen. Alt str. 1:2.

Naturvidenskabelige analyser
En antropologisk analyse af de brændte knogler fra grav
V og grav VII viser, at der var begravet en voksen person
i hver grav, og at der i begge grave desuden fandtes en
kelte dyreknogler.6 (bilag 1). Dyreknogler findes ofte i
grave fra denne tid, bl.a. på Hellegård, men det er vanske
ligt at artsbestemme så små stykker. Blandt de brændte
knogler fra grav VII fandt antropologerne desuden et
fladt metallignende stykke, ca. 1,2 cm langt, 0,4 cm bredt
og 0,1 cm tykt (fig. 5). Stykket, der har lige sider, er afrun
det i den ene ende og afbrækket i den anden. Da vi fore
lagde stykket for geolog Niels Hald, Geologisk Museum,
konstaterede han, at det var biotit, dvs. mørk glimmer, der
typisk optræder som tynde flager. Biotit er et blødt mate
riale, der findes i mange typer af bjergarter, bl.a. glim
merskifer og gnejs, som forekommer næsten overalt i
Danmark. Farven er almindeligvis mørkebrun, sort eller
grøn, men ved forvitring kan det blive messinggult, hvor
for det ofte går under betegnelsen, katteguld. Så vidt vi
des er det ikke tidligere fundet i forhistoriske grave.
Af materialet fra grav VII blev der udført en arkæobotanisk analyse for at undersøge, om det indeholdt frø eller
korn, samt en vedbestemmelse af trækullet. Der blev ud
taget prøver forskellige steder i præparatet, som viste sig
kun at indeholde kviste, grene og større stykker træ.7 Et
andet spørgsmål var at få fastslået, hvilke træarter, der var
anvendt som brændsel i ligbålet, og til det formål blev
disse prøver gennemgået sammen med resten af præpara
tet. Resultatet var, at det kun bestod af én art, nemlig rø
del, alnus glutinosa? Eftersom materialet var forholdsvis
uberørt, kunne det bl.a. konstateres, at to stykker trækul
havde en skrå facet, der må være fremkommet ved hug
med økse, og den glatte brudflade indikerer, at afhugningen skete, inden træet blev brændt. De nævnte stykker er
tunge og kompakte, hvilket tyder på, at forkulningen ske
te med ringe tilgang af ilt og formentlig ved en lav tempe

ratur. Dette bekræftes af, at der nederst i præparatet lå
opløste, gulbrune ben, som enten var ubrændte eller
ufuldstændigt brændt. Efter omkring 600 års konsekvent
ligbrændingsskik ville man forvente, at de havde helt styr
på denne proces, men det var ikke tilfældet her. Endvi
dere konstateredes det, at grenene blev afhugget kort tid
inden anvendelsen, idet der ikke kunne påvises huller ef
ter insekter eller svampehyfer, som almindeligvis angri
ber dødt træ. De brændte grenes tykkelse er ca. 3-5 cm,
men de har oprindeligt været noget tykkere, fordi træ
skrumper ved forkulning.
Til vedbestemmelser er der som regel kun få stumper
trækul til rådighed fra hver grav, men alligevel har det
vist sig, at der ofte kan påvises flere træarter, f.eks. på den
næsten samtidige Hellegård gravplads.9 I betragtning af
den store mængde træ, der var til rådighed fra grav VII i
Bilstrup, var det en overraskelse, at det kun bestod af én
art og endda rødel, der er sjælden i dette tidsrum og indtil
nu kun er fundet i en grav i Ny Sognstrup nær Holstebro.10
I yngre bronzealder og tidlig jernalder foretrak man eg til
ligbål efterfulgt af fyr, hassel, birk og el.11 Det kan tilfø
jes, at der på Hellegård desuden fandtes hedelyng i en del
grave.12 Claus Malmros har tidligere fremført, at brænd
slet fra Bilstrupgraven formentlig stammer fra en homo
gen træbevoksning, f.eks. en ellesump, der er almindelig i
moser og fugtige områder omkring søer og vandløb.13 Da
træ til ligbål oftest er hentet i nærområdet, kan det even
tuelt hidrøre fra kanten af Karup Å.
Tolkning af gravskikken og gravgodset
Etnografiske skildringer og historiske kilder verden over
viser, at en begravelse i mange samfund var en vigtig be
givenhed, hvor slægtninge og venner mødtes og indtog
mad og drikkevarer, præcis som i dag. Dyreknoglerne i
grav V og VII kan være fra dyr, der er blevet slagtet og
spist i forbindelse med de ritualer, der omgav en begra-
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værdige er, at den stort set kun findes i kvindegrave, evt.
barnegrave, og at den blev anvendt som vedhæng i hals
kæder af metal eller organisk materiale.15 Derfor må den
tolkes som en amulet, der beskyttede det pågældende in
divid mod overnaturlige kræfter og ulykker, og for kvin
dernes vedkommende antog man, at den sikrede dem vel
lykkede fødsler.
I grav V lå der øskenringe af forskellige typer og stør
relse, hvis funktion ikke fremgår umiddelbart, men det
antages, at de enten har haft en praktisk eller en symbolsk
betydning.16 Eftersom de af og til er anbragt som ved
hæng i hals- og armringe i offerfund, f.eks. i depotet fra
det nærliggende Sahl,17 må symbolikken være det vigtig
ste. I dette fund, der er samtidig med graven, findes en
halsring, hvorpå der er trukket små øskenringe, lukkede
ringe og armringe. Om disse ringe også har haft en ma
gisk betydning, kan ikke afklares her, men de adskiller
sig fra dreipassen ved, at de kun var i brug i kort tid.
Fig. 8. Dreipassen fra Bilstrup. Foto: Ivan Andersen.

velse, hvorefter enkelte knoglestykker blev lagt på ligbå
let.14 Det lille kar fra grav VII har antageligt været brugt
som drikkekrus og blev kastet ned i gruben under den
afsluttende del af begravelsen, dvs. ved påfyldning af lig
bålsresterne.
På denne tid var guld uhyre sjældent, og derfor funge
rede det lille stykke katteguld fra grav VII sikkert som en
erstatning herfor og levede dermed op til sit navn. Det er
dog ikke muligt at fastslå, hvordan det blev anvendt.
Dreipassen (fra samme grav) var i brug igennem mere
end 500 år, fra midten af yngre bronzealder til og med
førromersk jernalders per. I og vel at mærke i et område,
der strækker sig fra Norge til Norditalien (fig. 8). I lighed
med øskenringene forekommer den også i både offer- og
gravfund, men de fleste er fra grave. Det bemærkelses
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Afslutning
Placeringen af gravpladsen ved Bilstrup tæt op ad ældre
gravhøje er typisk for tidlig førromersk jernalder, og be
liggenheden på en bakke ud mod Karup A må siges at
være markant. Karup Å, der er 78 km lang og ender i
Skive fjord, har utvivlsomt været en vigtig færdselsåre
dengang, så gravpladsen har desuden ligget centralt. Men
det er formentlig ikke hele forklaringen på, at Bilstrup
gravene indeholder langt mere gravgods end Hel legård gravene. Genstandsmaterialet i Bilstrupgravene tyder på.
at det var personer fra et højere socialt lag, der blev begra
vet her, og det bør da også anføres, at Hellegård pladsen
er lidt ældre, hvilket kan have en betydning. Det mest op
sigtsvækkende fund fra Bilstrupgravene var dreipassen.
og mon ikke den havde bevaret sin magiske kraft, efter
som graven undgik den ødelæggelse, resten af gravplad
sen blev udsat for.

AS 39/2000 Bilstrup. SMS 419A, grav V
Mængde

1612 g.

Størrelse

Primært små og mellemstore fragmenter

Farve

Blandet lys og mørk

Fordeling

Hele skelettet repræsenteret

Alder

Køn

Voksen (adJmat.) på baggrund af sammenvoksningsgraden af
kraniesuturer samt knoglernes størrelse
Kønnet kunne ikke bestemmes

Forandringer
Andet

Sten, keramik og trækul. Muligvis dyreknogler

AS 39/2000 Bilstrup. SMS 419A, grav VII
Mængde

207 g.

Størrelse

Primært små og mellemstore fragmenter

Farve

Lys

Fordeling

Hele skelettet repræsenteret, bortset fra kæbedele med alveoler

Alder

Voksen (adJmat.) på baggrund af sammenvoksningsgraden af
kraniesuturer samt knoglernes størrelse

Køn

Kønnet kunne ikke bestemmes

Forandringer
Andet

Sten, trækul samt metal (?). Muligvis dyreknogler

Tabel liste
Bilag /. Antropologisk analyse.
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forstyrret af uvedkommende.Tak til museumsinspektør Poul Mikkel
sen, Museum Silkeborg, og museumsassistent Ole Jensen, Museum

Salling, for tilladelse til publicering af de grave, der blev optaget i
1988 og 1996 samt til konservator Ove Jensen, Museernes Bevarings
center, Skive, for udgravning af præparat og røntgenanalyse. Kultur
styrelsen har finansieret udgravningen, de antropologiske analyser
samt ydet støtte til artiklen. Museum Salling har finansieret arkæobotanisk og vedanatomisk analyse. Tak til Farumgaard-Fonden, der har
bevilget midler til tegninger af oldsagerne.
3. Becker 1961.
4. Fundet er p.t. ikke til stede på museets magasin.
5. Jensen 1997, 284ff.
6. De antropologiske analyser er udført af cand.mag. Signe Andersen
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og mag.scient. & lic.med. Pia Bennike, Antropologisk Laboratorium,
Københavns Universitet.
7. Udført af museumsinspektør David Earle Robinson, Nationalmu
seet. Rapport NNU j.nr. A7935 af 13.3.1998.
8. Udført af museumsinspektør Claus Malmros, Nationalmuseet.
Rapport NNU A.8229 af 31.10.2001.
9. Hornstrup m.fl. 2005, 113ff.
10. Hornstrup 1999, 132f, note 37. HOL 15374, N10 Ny Sognstrup.
11. Hornstrup 1999, 116.
12. Hornstrup m.fl. 2005, 112.
13. Hornstrup m.fl. 2005, 117.
14. Hornstrup 1999.
15. Hornstrup (i trykken).
16. Hingst 1983,66.
17. Jensen 1997,410.
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»... som gode kammerater, i arbejd’ og i leg«
Erindringer om Skive Drengekor i 1950’erne
Af Kjeld Kristensen

Der var engang et drengekor i Skive. Er der nogen, der
kan huske det? Det er snart 50 år siden, Skive Drengekor
gav sin sidste koncert, så kun ældre læsere kan have set og
hørt koret optræde. Skive Drengekor var ellers landskendt
dengang - også uden for Skive, og det gav i de 15 år, det
eksisterede, fra 1953 til 1968, flere hundrede koncerter,
især på Skiveegnen, men også rundt omkring i det øvrige
Danmark og i udlandet. Skive Drengekors historie er vist
aldrig nogensinde skrevet, men her er nogle erindringer

fra min tid i koret i sidste halvdel af 1950’erne. Jeg har
fundet støtte for min hukommelse i den scrapbog, jeg
førte fra 1957 til 1959, indeholdende egne håndskrevne
notater, avisudklip, billeder, programmer m.m. Desuden
har andre gamle drengekorsmedlemmer1 og Skive Byar
kiv bidraget med stof.
De første ord i scrapbogen lyder: »Skive Drengekor
blev selvstændigt den IL december 1953 efter at have
været tilsluttet FDF. Det består af ca. 40 drenge, hvoraf

FDF's Drengekor, der året efter
blev til Skive Drengekor. Koret
er fotograferet i Skive Theater i
efteråret 1952.
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7-8 udgør mandskoret«. Det var altså muligt i 1950’ernes
Skive, en mellemstor købstad, at samle 40 sangbegavede
og sanginteresserede drenge til et kor, eller, som det be
skedent hedder i et koncertprogram, »drenge, der til dels
kan, men i hvert fald gerne vil synge ...en flok drenge,
der synger af karsken bælg, fordi de kan li ’ det«. Det blev
et kor, der hurtigt kom til at leve uden for ethvert kirkeligt
eller andet eksternt organisatorisk regi og uden offentlig
økonomisk støtte. Helt ufatteligt set med nutidens øjne.
Der er nemlig ret få drengekor i Danmark i dag: i Her
ning, Esbjerg, Thisted og Haderslev, i København Det
Danske Drengekor og Københavns Drengekor, desuden
ved nogle af domkirkerne, bl.a. i Roskilde og Aarhus. Nu
om dage synes drenge, at korsang er noget for piger, næ
sten i klasse med ballet. Rigtige drenge sidder ved en
skærm i fritiden og spiller spil eller deltager i et kun vir
tuelt fællesskab på Facebook og andre såkaldt sociale me
dier.

Per Haugaard
Ildsjælen bag Skive Drengekor var korets leder og diri
gent, lærer Per Haugaard Jensen (1932-2006). Han blev

En ung Per Haugaard ved flyglet. Det lidt hårdt beskårne foto blev
taget ved FDF's Drengekors forårskoncert i april 1952.
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student fra Viborg Katedralskole i 1951, var vikar 19511952 ved Skive Skolevæsen og påbegyndte i 1952 sin læ
reruddannelse på det første hold på det nyetablerede Ski
ve Seminarium. I Viborg havde han i nogle år været med
lem og undertiden måske også leder af et drengekor under
FDF, der hed »Droslerne«. Efter en koncert på Skiveeg
nen med dette kor blev han spurgt, om han ikke kunne
lave sådant et kor i Skive, når han nu flyttede til byen. Det
kunne han, i den første tid i FDF’s regi. Han har altså kun
været omkring 20 år, da han startede koret. Det blev nok
lettere for ham at skaffe drenge til koret, da han i 1954
blev lærer, i begyndelsen fast vikar, på Skive Søndre Sko
le (nu Aakjærskolen), for så kunne han spotte egnede em
ner i de klasser, han havde til sang. Selv kom jeg ind i
koret gennem mine to klassekammerater Ole og Per, der
sang i koret; vi gik nu på Nordre Skole.
Det er ikke til at forstå, at en så ung mand, som Per
Haugaard var dengang, først i 20’erne, kunne løfte den
vældige organisatoriske, administrative og især musikal
ske opgave at etablere og lede et kor ved siden af sin ud
dannelse og sit arbejde som lærer. Men det tænkte vi
drenge ikke videre over; voksnes forskellige alder er my
stik for børn, i hvert fald uinteressant. I øvrigt blev Skive
Drengekor som kulturinstitution i Skive så tæt knyttet til
Per Haugaards person og navn, at koret i lokalpressen og
i daglig tale ofte blev kaldt Per Haugaards drengekor.
Korarbejde og koncerter
Korprøverne foregik fredag aften i sanglokalet på Søndre
Skole i Asylgade, oppe under taget for enden af en lang,
lang trappe. At trappen alligevel ikke kan have været så
lang, kan jeg se af billeder af skolebygningen, som jeg
finder på internettet. Barndommens rumlige dimensioner
skrumper jo, når man bliver voksen. Vi brugte ikke noder
på prøverne, en sjælden gang en skreven tekst; vi lærte
sangene udenad, både vores egen stemme (sopran eller

Skive Drengekor som medvir
kende i Skive Folkeblads jule
show. 1957.

alt) og teksten dertil. Det var sandelig lettere, dengang
man var dreng, at lære noget udenad, end det er nu som
efterhånden aldrende sanger, hvor man klamrer sig til si
ne noder som til en bamse eller en sut. Man kan også se
på billederne af koret, at vi ikke havde noder eller andet i
hænderne under koncerterne. Hænderne skulle holdes
nede foran med et greb med den ene hånd om den anden.
Koncertdragten var hvid skjorte, mørke korte bukser, rød
hvid strikket tophue, spraglet tørklæde om halsen, helst
sorte sko og så nogle særlige »drengekorsstrømper«, som
kunne købes hos Tage Bjerre, Østertorv. Mandskoret hav
de hvid skjorte med sort butterfly på, dertil lange mørke
bukser. Per Haugaard selv var elegant i skræddersyet flø
defarvet jakke og sorte bukser.
Jeg er temmelig sikker på, at Skive Drengekor virkelig

har optrådt flere hundrede gange gennem årene. For hør
bare: I hvert fald to gange i min tid blev korets fødselsdag
i december markeret ved en fest i Skive Teatersal, hvortil
pårørende, venner og interesserede var inviteret. Selvføl
gelig optrådte koret flere gange i aftenens løb. Ved 4-årsjubilæet i 1957 var der en præmiekonkurrence, hvor man
skulle gætte på, hvor mange optrædener Skive Drengekor
havde haft i de fire år. Det var 124 gange! Jeg husker men det har jeg af en eller anden grund ikke nævnt i
scrapbogen - at jeg havde tippet på enten 122 eller 126;
det havde en anden også, så der blev lodtrækning mellem
os to. Til skuffelse for mig, men sikkert til lettelse for
mine forældre vandt jeg ikke det campinggasanlæg, der
var udsat som præmie skænket af forældrene til en af
drengene, som havde sådan et firma.
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Mandskoret 1957. Skive Byarkiv.

At det kunne blive til så mange koncerter på blot fire år,
er igen overraskende og svært at forstå, men tag bare et
nedslag i scrapbogen: I september 1957 sang vi den 7. i
Durup, den 21. i Møldrup (nord for Viborg), den 25. på
Krabbesholm, og den 27. i Daugbjerg. 4 gange på bare en
måned kan blive til rigtig mange på 4 år - eller på 15 år.
Man får også et geografisk billede af vores koncertvirk
somhed; den var centreret på Skiveegnen, både i selve
byen og på landet, hvor vi medvirkede ved fester og andre
arrangementer afholdt af diverse ungdomsforeninger,
husmoderforeninger, idrætsforeninger osv.
Traktementet til koret bagefter, som regel sodavand og
kage, har jeg troligt skrevet op i scrapbogen.
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Repertoire
Skive Drengekors repertoire var bredt og bød på overve
jende iørefaldende og underholdende numre. I begyndel
sen af koncerten kunne der dog godt være nogle seriøse
numre som Mozarts Ave verum corpus, Brahms’ Wiegen
lied, Jørgen Jersilds Døden og brændehuggeren, Der er
tre hjørnestene og et kor fra Bachs 147. kantate (med klaverakkompagnement). Men ellers stod der lettere toner på
programmet, fx nu næsten glemte stykker som Gønge
march, Rokokomenuet og Lad tonerne fortælle (altid
præsenteret af Per Haugaard som spiritusprøveforvansk
ningen Lad tænderne fortoidé). En overgang havde vi
landeplagen Den gamle gartner på programmet. Der var
også en lille gruppe vandresange, bl.a. Den glade vandrer

og Tag din kæp, din dovne, buksebrede bænkeslider (igen
med mulighed for spiritusprøve). Det meste var med
dansk tekst. Det vildeste udenlandske var en sang med
schweizertysk tekst: Wo Luzern uf Weggis zu. Ofte ak
kompagnerede Per Haugaards kollega, lærer Jens Chr.
Andersen, på klaver. Senere kom der et lille orkester med,
Bdr. Hansen fra Stoholm.
Indimellem kunne der være små afdelinger med det
lille mandskor, der bestod af tidligere drengesangere, hvis
stemmer var gået i overgang. De croonede til ørehængere
som Blueberry Hill, Här är gudagott att vara, Good
night, ladies og Heimweh.
I mit voksne liv kan melodi- og tekststumper fra dren
gekorets repertoire melde sig i erindringen, undertiden
uden ydre foranledning. På en mørk januardag kommer
linjen »Når det lyser mildt fra solen« pludselig til mig
lige ud af det grå, og jeg kan fortsætte med »højt på him
lens klare blå« og resten af melodien og det meste af tek

sten til denne vandresang af Evert Taube, som det viser
sig at være, en sang, som jeg ikke har sunget eller hørt i
over 50 år!

Optrin og udtog
Et ganske særligt indslag i koncerterne og noget, vi gerne
sluttede med, var de populære optrin eller udtog. Det gav
mulighed for solistoptræden, udklædning og rekvisitter. I
min tid opførte vi tit et udtog eller potpourri af sange fra
operetten Sommer i Tyrol, med dansk tekst. Jeg har læst i
et interview med skuespilleren Preben Kristensen (ham
fra Linie 3), der begyndte sin scenekarriere i Skive Dren
gekor, at han dengang gerne ville have været solist i Som
mer i Tyrol som spradebassen Sigismund, ham, der vel
ikke kan gøre for, at han har charme. Egentlig mærkeligt,
at Preben Kristensen ikke fik en solistrolle.
Et andet udtog var fra syngespillet Molboerne af Olfert
Jespersen. Her fik nogle drenge lejlighed til at vikle deres

»Sommer i Tyrol«. 1956.
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Frode Damgaard og Peter Ingemann (tv.) som »Anders og Britta«.

ben ind i hinanden og synge »Jeg kan itte hitte mine ben«,
indtil den behjertede herremand eller hvad det nu var for
en fornem person, fik redet benene ud fra hinanden med
nogle ordentlige slag med sin stok. I stykket er der en
duet mellem to riddere: Ridder Rap og Ridder Ro, som
gav to fra mandskoret lejlighed til at optræde som solister.
Dengang var sangen så kendt, at den blev brugt som for
læg i en af 50’ernes SIK-revyer, nu med det satiriske om
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kvæd om Statsradiofonien (DR) »Program 1, program 2
- det er sørg"Uge svende, de to«. Men det er en helt anden
historie, som forresten er fortalt af Rud Kjems i Skivebo
gen 2014.
Et nummer, der gjorde lykke, vistnok især, når vi op
trådte på landet, var duetten med Anders og Britta, et
kærestepar, der synger om deres første møde ved »høst
ballet i den gamle kro«, om deres kærlighed tilsat lidt ja
lousi og om deres fremtidsdrømme. Refrænet slutter med
linjen »hele verden skal vide at jeg er så glad, så glad for
dig«. Britta er faldet for den flotte unge fyr Anders med
trækharmonikaen, men er ængstelig ved, at han skal på
kursus i den farlige by København. Sangen slutter med, at
de drømmer om at få et fælles »hyggebo, hvor en masse
små personer ska’ ha’ kys og ha’ dada« (det var før rev
selsesrettens afskaffelse). Anders og Britta blev selvfølge
lig spillet af to udklædte drenge, og Britta, alias Peter In
gemann, fortæller, at han i flere år, inden hans stemme
lidt sent gik i overgang, mere og mere modstræbende
måtte iføre sig pigetøj og -paryk. Men Per Haugaard insi
sterede og sagde til ham, at når han nu havde fået den
rolle, skulle han spille den. Sådan var det i 1950’erne:
Man gjorde, hvad man fik besked på, og gjorde det fær
digt!
Et andet populært, ja uopslideligt nummer var Mads
Mathiesen, en sjov dirigent spillet af Per Larsen Jensen
iført smoking og bowlerhat. Med kyndig hånd dirigerede
han koret og fik indimellem tid til at synge solo om sit
fantastiske talent som dirigent.
Og så var der Koen Maren. Når vi havde det nummer på
programmet, havde vi en stor figur af en ko med et træben
med i bussen, i øvrigt en af de blå busser fra rutebilejer
Jensen. Sangen, der blev charmerende fremført af Per En
gelgreen Pedersen (han var vist også Sigismund i Som
mer i Tyrol), handler om koen Maren, der kom til skade
med det ene ben, fik det erstattet med et træben, kom for

tæt på en tyr (eller omvendt) og fik nogle underlige kalve:
»deres horn, de ligner farens, jamen benet, se det er Ma
rens«. Den tog kegler.
Engang, kort tid efter at jeg var kommet ind i koret,
spillede jeg en lidt klodset rolle i sådan et optrin, som
man kaldte det. Det var I.P.E. Hartmann og H.C. Ander
sens kendte sang fra operaen Liden Kirsten, Tavlebordsduetten. De medvirkende er jomfruen og undersvenden,
der spiller tavlebord, et terningspil. Til vores opførelse
brugte vi derudover tre soldater eller drabanter, der ud
klædte og holdende en hellebard skulle danne baggrund
for spillerne og synge med på omkvædet. Ved en koncert
i Brårup blev jeg pludselig shanghajet til at være en af
disse bipersoner, der i omkvædet skulle holde rede på før
ste, anden og tredje gang, guldterningen randt, og hvem
der vandt hver gang. Det stod jeg som nyt medlem af ko
ret og var ved at kløjs i. Det var en af »tanterne«, der
syntes jeg passede i højde og drøjde til at være soldat.
»Tanterne« var kvindelige pårørende, som regel mødre, til
et par af drengene; de gik til hånde ved koncerterne med
bl.a. udklædning, men var også voksenassistance for Per
Haugaard.
Hver koncert blev indrammet af vores kendingssang,
skrevet af Knud Vad Thomsen, muligvis lånt af Køben
havns Drengekor, men her er den alligevel:

»For vi er kammerater i arbejd" og i leg.
Vi kæmper for det samme mål og skal den samme vej.
Vi holder troligt sammen i alvor og i gammen
som gode kammerater i arbejd" og i leg.«
Skive Folkeblads juleshow
Et par gange i min tid medvirkede Skive Drengekor ved
Skive Folkeblads juleshow, der blev holdt i Teatersalen
for fuldt hus, endda to gange samme aften. De fleste op
trædende var lokale kræfter, men der var så hver gang en

gæst udefra, i 1957 viceskoleinspektør Victor Cornelins
fra Nakskov, født på De Vestindiske Øer dengang, de var
danske, i 1958 operasangeren Emil Christoffersen (hans
autograf har jeg klistret ind i scrapbogen). Det, jeg især
kan huske fra juleshowene, var afslutningsnummeret,
hvor drengekoret akkompagneret af Skive Postorkester
(1957) eller Poul Poulsens orkester (1958) sang Nissernes
Vagtparade med følgende tekst, måske forfattet af en
ferm rimsmed på Folkebladet. Vi fik den på et lille kort,
også det klistret ind i scrapbogen.

»Alle vi nisser heroppe stiller til finalen.
Vi siger, før vi skal stoppe, tak til hele salen.
Glædelig jul til alle ønsker vi, før De går.
Klokken slår, farvel, på gensyn næste år.«
Juleshowet gav hvert af de to år ca. 3000 kr. til julevelgø
renhed i Skive. Det var mange penge.
På turné
Årets store højdepunkt i Skive Drengekor var turneen, en

korrejse i sommerferien til steder i Danmark eller det
nære udland, hvor koret blev indkvarteret hos lokale vær
ter og gav koncert om aftenen. Her er de tre turneer, jeg
selv var med på: 1956 Sydslesvig, 1957 Nordjylland og
1958 det sydfynske øhav. Transporten foregik i en af de
blå busser ført af chauffør Aage. På turneen til Sydslesvig
havde vi i bagagerummet, ud over vores kufferter, en spe
ciel last, nemlig gevinster til et amerikansk lotteri, vi la
vede ved koncerterne »for at styrke økonomien«, som det
hed, bl.a. kaffe, te og sukker. Det var eftertragtede varer i
Sydslesvig så forholdsvis kort tid efter krigen. Hvis øko
nomi var det så man styrkede med lotteriet, korets eller
sydslesvigernes? Åbenbart mest korets. Det stod på en el
ler anden måde lidt i kontrast til, at Per Haugaard før tu
ren fortalte os, at vi skulle passe på vores penge og ting,
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Per Haugaard (nederst i bille
det) holder mandtal før afrejsen
l. juli 1956 fra Søndre Skole til
Sydslesvig. Billedet er taget fra
bussens tag.

for folk var ret fattige syd for grænsen, ikke for at mis
tænke nogen for noget, men alligevel.
På turneen i Sydslesvig holdt vi koncert følgende ste
der: Satrup, Kappeln, Arnis, Husum, Tønning, Frederiksstad og Den Danske Kommando i Itzehoe (en militær for
lægning, der var Danmarks bidrag til de allieredes besæt
telse af Tyskland efter 2. verdenskrig). Bortset fra Itzehoe
fandt koncerterne sted på de danske skoler, undertiden
med nationale navne som Kaj Munk-Skolen og Uffe-Skolen (efter Uffe hin Spage), og var arrangeret af folk fra
skolerne eller fra Sydslesvigsk Forening, SSF. Vi var ind
kvarteret hos danske sydslesvigere, ofte med børn, der
gik på de danske skoler. Turneen blev dækket grundigt af
pressen i Skive med bulletiner sydfra pr. telefon eller må
ske brev. Familierne derhjemme og de øvrige avislæsere
kunne læse om, at »Alle drenge ...er helt overvældede af
den overstrømmende elskværdighed« (Skive Folkeblad
2/7 1956), at sommerturneen »har formet sig som et
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sandt triumftog blandt de danske i Sydslesvig« (Skive
Folkeblad 10/7), og »at tourneen faktisk er blevet et sandt
erobringstogt gennem et gammelt dansk land« (Skive
Avis 6/7).
Turneen omfattede også turistoplevelser som besøg på
museet for slaget på Isted Hede under Første Slesvigske
Krig, Slesvig Domkirke, Gottorp Slot og Kielerkanalen.
For drenge, der ikke havde rejst og oplevet så meget, kun
ne små ting være store og spændende, fx at en mand solg
te kyllinger fra en barnevogn på markedet i Husum, eller
at sove i etageseng i en soldaterbarak i Itzehoe. Selv ople
vede jeg det som en udfordring at få serveret irsk stuv
ning til middag sammen med soldaterne; det havde jeg
ikke smagt før! Som tak for koncerten for soldaterne i
biografsalen i Itzehoe fik vi en udflugt til Hamborg med
en lille rundtur i byen, der stadig bar mærker efter bomb
ningerne under verdenskrigen, en havnerundfart, bl.a.
forbi nogle sammenstyrtede ubådsdokker, og endelig ud

flugtens højdepunkt: en tur i Hagenbecks Tierpark, hvor
der var andre dyr end tigre! Af andre sproglige misforstå
elser nævner Folkebladet 10/7, at nogle af drengene havde
fået det indtryk, at »Guten Tag« betyder »mange tak«, og
derfor sagde det hver gang, de blev budt noget i hjemme
ne, hvor de kom! Ved hjemkomsten til Skive havde vi
først og fremmest fået indtryk af et dansksindet miljø
præget af efterkrigstidens meget beskedne økonomiske
forhold syd for grænsen, en værdifuld erfaring for os Ski
vedrenge fra det tryggere og bedre stillede Danmark. Vi
fik det hele for 45 kr. + lommepenge!
Når vi kom til et nyt sted på sådan en turné, ofte lidt hen
på dagen, var vores værter mødt op for at tage imod den
eller de drenge, der skulle bo hos dem. Indkvarteringen
kunne være et følsomt anliggende, for vi ville allesam
men helst bo sammen med en anden, og der var faste kon
stellationer med to drenge, der altid boede sammen. Men
mange værter ville kunne have én dreng, og det kunne

være et problem for marginale eksistenser blandt drenge
ne, at de så altid kom til at blive indkvarteret alene. Jeg
husker, at Per sommetider tog sig af disse ensomme ulve
og fik dem parret sammen med en anden. I en lille skri
velse, som vores værter fik udleveret, står der: »Drengene
har fået besked på at hvile, helst sove, mindst 1 time før
hver koncert, men drenge er jo drenge, og derfor bliver
det nok nødvendigt, at De hjælper os med at få dette
overholdt, da det er af stor betydning for koncerten.«
Nej, man lagde sig nok pligtskyldigt i en time, ikke et
minut mere, men søvn blev det ikke til, i hvert fald ikke,
hvis man lå i samme rum som en kammerat.
Afslutning og afsked
Efter min tid skiftede koret navn til Skive Drenge- og
Mandskor. Korets sidste turné, i 1968, gik til Värmland
og varede i 10-12 dage med mange koncerter. Per Haugaard fortalte i et brev til mig i 1988 om den sidste aften

Pause på turen hjem fra turneen
1956 til Sydslesvig. Fra venstre:
Artiklens forfatter, John Maarbjerg og Per Larsen Jensen (so
listen i »Mads Mathiesen«).
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på turneen, hvor man efter et pølsebord, som de svenske
værtsfolk havde lavet, sad i måneskin lige ned til Vänern
og sang og spillede til langt ud på aftenen. »Der var en
stemning uden lige«, skriver han. I en tale ved korets af
skedskoncert hjemme i Teatersalen i august samme år,
1968, vender han tilbage til den romantiske aftenstem
ning ved Vänern: »Først troede jeg, at drengene sang for
de fem-seks stykker, der var til stede, og som havde taget
sig af os, men efterhånden som det ene forslag efter det
andet om nye sange dukkede op fra drengenes side, blev
jeg klar over, at drengene sang for sig selv, for hinanden
og for mig, fordi de kunne lide det. Smukkere afsked kan
ikke tages«. Ja, afsked efter turneen, men også snart af
sked med Skive Drengekor i det hele taget, for Per Haugaard havde allerede da besluttet, at tiden var inde til at
lukke koret. Den samme kammeratlige fællesskabsfølelse
og sangglæde som ved Vänern, iblandet vemod, prægede
korets afskedskoncert, Skive Drengekors allersidste kon
cert, som blev overværet af over 300 tilhørere i en stu
vende fuld Teatersal. Per skriver til mig: »Det var en af de
mest vemodige dage i mit liv, men det kunne ikke være
anderledes«. Årsagen nævner han tidligere i brevet: Der

Pers brev fra 1988 er et svar på et brev jeg sendte ham.
Her fortæller jeg om mit liv, især den musikalske del, ef
ter tiden i Skive Drengekor. Lad mig slutte denne erin
dringsartikel med en passus fra mit brev til Per: »du gav
os drenge en enestående musikalsk opdragelse, en stor
og dyb glæde ved at være aktive musikudøvere og en
masse dejlige musikalske, menneskelige og turistmæssi
ge oplevelser. Dit arbejde, dit engagement og din musik
glæde har betydet meget for mig, både dengang og se
nere i livet. Ja, jeg kan sige, at mit liv ville have været
anderledes uden alle de glæder, som sangen har givet
mig.« Vi er mange gamle drengekorsdrenge, der mindes
Skive Drenge- og Mandskor og Per Haugaard med tak
nemmelighed. I 2002 fik nogle af de gamle kordrenge
lejlighed til at mødes med Per Haugaard og hylde ham i
forbindelse med præsentationen af en privat produceret
dobbelt-cd med numre fra en fødselsdagskoncert i 1965
og afskedskoncerten i 1968.

var ikke mindre end 8 sopraner, hvis stemme gik i over
gang, og samtidig flyttede 4 tenorer fra mandskoret til
andre byer for at videreuddanne sig, »og så syntes jeg, det
næsten var som at begynde forfra igen«. Per fortæller i
brevet også om sit senere arbejde inden for kulturlivet i
Skive, bl.a. som formand for Skive og Omegns Teater
kreds i 38 år. Jeg tror, at mange husker ham for det.

Om forfatteren:
Kjeld Kristensen, født 1943 i Skive, cand.mag. i dansk og
kemi, pensioneret ordbogsredaktør ved Det Danske
Sprog- og Litteraturselskab.
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NOTE
1. Tak til Rud Kjems og Peter Ingemann.

Udhus, grav og høj - 4400 års historie
ved Thise gamle Præstegård
Af arkæolog Helle Holm Hansen

Thise Kirke har ligget på sin nuværende placering lidt
uden for Thise siden 1200-tallet - måske endda i længere
tid. Alligevel var det først i 1884, at det blev besluttet, at
Thises præst også skulle bo i sognet. Hidtil havde Thise
af flere omgange delt præst med andre sogne - senest
Grinderslev og Grønning - og præsterne havde boet på de
allerede eksisterende præstegårde i de andre sogne.
Først i 1884 opstod behovet for, at præsten boede i
Thise. Derfor blev det besluttet at bygge en ny præstegård
nord for kirken. Denne præstegård stod færdig i 1897, og
Thises præst kunne flytte ind sammen med sin familie og
tjenestefolk.
Den nye præstegård bestod af et stuehus, hvor præsten

og hans familie boede, og et udhus med en række prakti
ske funktioner.
Præstegården var karakteristisk for 1800-tallet med en
tydelig sammenhæng mellem præstegården og kirken,
idet der blandt andet blev lavet en låge i kirkegårdsdiget,
så præsten kunne gå direkte fra sit hjem, gennem haven
og ind i kirken.
I 1982 ændrede tingene sig, og Thise og GrinderslevGrønning fik igen fælles præst. Præsten skulle nu ikke
længere bo i Thise, men blev flyttet til Breum. Præstegår
den i Thise mistede sin funktion som præstebolig og blev
solgt til privat brug, og herefter begyndte særligt udhuset
lige så stille at forfalde.

Thise gamle præstegård, som
den så ud i marts 2015. Udhuset
ses til højre i billedet. Foto:
Helle Holm Hansen.
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Udhuset
I det tidlige forår 2015 modtog MuseOum Arkæologi i
Skive en kopi af en ansøgning fra Søren Dahl Vester om
at rive det gamle udhus på præstegården i Thise ned og i
stedet opføre et nyt orangeri. Da bygningerne var fra slut
ningen af 1800-tallet og bevaringsværdige, blev det be
sluttet, at der skulle foretages en registrering af udhuset. I
midten af marts blev udhuset registeret og fotograferet for
eftertiden.
Det var tydeligt, at udhuset havde været i forfald længe.
Flere steder var der styrtet murværk ned, og flere af væg
gene var revnede. Vinduer og døre var gamle og rådne, og
taget var faldet ned flere steder. Nogle steder havde man
igennem tiden forsøgt at udbedre skaderne, hvilket kunne
ses ved, at der var brugt langt nyere sten, der stak ud i
forhold til de oprindelige sten.
Udhuset var 25 x 8 m stort og i to etager. Den øverste
etage havde været anvendt til hø- eller kornloft, som der
var adgang til gennem en luge i den østlige gavl og via en
stige i stalden. Den nederste etage indeholdt vaskerum,
konfirmandstue og stalde.
Bygningen var opført i røde teglsten med bindingsværk

På udhusets nordside var dele af murværket ind til den tidligere he
stestald styrtet sammen. Foto: Helle Holm Hansen.
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i den øverste 1/3 af nord- og sydsiden. I den vestlige ende
var vinduerne af hvidmalet træ og inddelt i seks kvadra
ter, mens vinduerne i den østlige ende var små og rødmalede metal vi nduer. I begge gavle fandtes et rundt vindue,
og desuden var der lugen til korn i østgavlen.
Udhusets 12 rum var fordelt på fem selvstændige afde
linger uden direkte adgang imellem - beboerne skulle
altså ud af bygningen for at komme fra den ene afdeling
til den anden. I den vestlige del, der lå tættest på stuehu
set, fandtes en praktisk afdeling. Her lå først og fremmest
vaskerummet med en gruekedel. Vaskehuset havde sin
egen indgang, og der var derfor nem adgang til både
gårdsplads og have. Ved siden af vaskehuset lå konfir
mandstuen. De oprindelige tegninger viser et rum på 5 x
3,5 m, der svarer til vaskerummets størrelse. På et tids
punkt er dette rum dog blevet lagt sammen med et andet
rum, der var beliggende bag vaskerummet og konfir
mandstuen, så der dermed blev et L-formet rum, der blev
brugt til konfirmandstue. Adgangen til konfirmandstuen
var gennem vaskerummet eller en lille gang, der ikke var
mere end 1,5 x 2 meter.
Omtrent midt i bygningen fandtes en afdeling med flere
rum til brændsel samt wc’er til både konfirmanderne og
præsten. Wc’erne var ikke mere end 1 x 1,5 m, og kun det
ene havde vindue. Det siges, at det med lys var til præsten,
mens konfirmanderne var henvist til det mørke.
Fra det bagerste rum til brændsel var der adgang til stal
den, hvor der har været plads til nogle køer og en gris. I
den østlige ende har der været hestestald og hønsehus.
Mellem de to stalde fandtes vognporten, der gav adgang
til gårdspladsen.
På den østlige gavlmur og dele af den østlige ende af
sydsiden havde konfirmanderne igennem tiden indridset
deres navne eller initialer i murværket. Det er med tiden
blevet til en større samling af navne.
Trods forfaldet indeholdt udhuset en stor mængde op-

Den oprindelige plantegning af
udhuset. Nogle af rummene blev
siden lagt sammen, så blandt
andet konfirmandstuen var
større i 2015 end her på de op
rindelige planer. Plantegningen
er udlånt af Søren Dahl Vester.

lysninger om en præstegård fra slutningen af 1800-tallet,
og dets funktioner var stadig tydelige på trods af, at ingen
af rummene havde været brugt til deres oprindelige for
mål i årtier.
Sammen med stuehuset gav udhuset et billede af en
præstegård med tydelig tilknytning til kirken, hvor kon
firmanderne kom for at blive undervist. I 1914 har der
også været husflidsskole i udhuset, så præstegården har
været samlingssted for lokalområdet på flere måder.
Samtidig er det også et billede af en mindre gård, hvor
der har været brug for plads til et husdyrhold bestående af
nogle køer, en gris, et par heste og et ukendt antal høns.
Der har hørt nogle marker til præstegården, hvor der er
blevet dyrket korn eller høstet hø, så der derved har været
behov for et korn- eller høloft. Tjenestepigerne har vasket
tøj i gruekedelen i vaskerummet, og der må i det hele ta
get have været liv i både stuehus og udhus dagen igen
nem.
Udhuset mistede sin praktiske funktion, da præstegår
den overgik til private ejere. Nu var det ikke længere sam
lingssted for konfirmander eller de lokale. I 1982 var der
ikke længere brug for vaskehuset og staldene, og det har
formodentlig været svært at finde nye funktioner til de

mange rum i udhuset. Dette kunne ses ved, at rummene
stadig bar tydeligt præg af deres oprindelige funktioner.
Udhusets forfald resulterede i, at det blev revet ned i på
sken 2015.
Overvågningen
I maj 2015 meddelte Søren Dahl Vester, at udhuset nu var
helt væk, og han var klar til at grave af til det nye oran
geri. Da orangeriet skulle være ca. 1,5 m bredere end det
gamle udhus, havde MuseSum Arkæologi i Skive valgt,

Postkort af Thise Præstegård omkring 1915. Billedet er udlånt af
Sundsøre Lokalarkiv.
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Samlingschef Inge Kjær Kri
stensen fortæller bygherre Sø
ren Vester om reglerne for ud
gravning af graven, mens muse
umsinspektør Turi Thomsen
står klar. Det arkæologiske ar
bejde fandt sted, mens Søren
Vester var i gang med at optage
et tv-program til TV2-Fri. Foto:
Helle Holm Hansen.

at der skulle være en arkæolog til stede, når mulden blev
taget af.
Dette valg blev taget på grund af præstegårdens tætte
placering på kirken og dermed muligheden for at støde på
både vikingetid og middelalder i området. Desuden fin
des der på kirkegården en fredet gravhøj, og der er kend
skab til flere høje - både fredede og ikke fredede - i om
rådet omkring Thise og præstegården. Højenes tilstede
værelse indikerede, at der kunne være spor af andre høje
omkring det gamle udhus.
Sidst men ikke mindst var der navnet Thise. Thise er
udledt af navnet Thir eller mere populært Tyr, der var
krigsgud i vikingetiden. Det kunne derfor tyde på, at der
er spor af vikingetid i området, og den tætte placering på
kirken sandsynliggjorde, at sådanne spor kunne findes på
præstegårdens grund. Andre steder er det set, at den før
ste kirke blev bygget på stormandens gård, og det samme
kunne være tilfældet her.
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Det blev forventet, at der måske kunne findes nogle en
kelte stolpehuller på den 1,5 meter brede bane, der skulle
udgraves, mens eventuelle fortidsminder under udhuset
måtte være ødelagt, da det blev bygget. Det var med disse
forventninger, at jeg tog til Thise for at overvåge muldaf
rømningen.
Der gik dog ikke længe, før gravmaskinen stødte på en
samling af sten. En afrensning afslørede, at der var tale
om en stor, stenpakket grav, der lå der, hvor udhusets vest
lige ende havde været.
I fladen fremstod den som et ca. 3 x 1,6 m stort rektan
gulært fyldskifte med rundede hjørner. Især i den sydlige
del af graven var der mange sten, hvoraf flere var af en
betydelig størrelse. Disse sten lå hovedsageligt langs kan
ten. Samtidig var graven meget mørk i fylden.
Gravens størrelse og stenpakning udelukkede, at der
var tale om en grav fra middelalderen, idet disse grave
som regel er meget smalle og uden stenpakning. Den

det nye gulv blev udskudt, indtil der var fundet en løsning
på den nye udfordring. Orangeriet kunne ikke bygges på
dette sted uden, at der var foretaget en udgravning af gra
ven. Muligheden for at flytte bygningen til en anden pla
cering blev diskuteret, men da der ikke kunne gives ga
ranti for, at der ikke fandtes flere grave i området, valgte
bygherren at beholde placeringen. Det betød, at graven
skulle udgraves, før byggeriet kunne fortsætte.

Graven som den så ud i fladen. Foto: Helle Holm Hansen.

mørke fyld tydede på en grav fra jernalderen, og stenpak
ningen gjorde, at den foreløbige datering endte på ældre
romersk jernalder eller måske vikingetid. Støbningen af

Graven
Som altid ved udgravning af en grav var det med spæn
ding, at arkæologerne gik i gang. Dels skulle udgravnin
gen helst overstås inden for kort tid, da der var bestilt be
ton til støbning af gulvet, og dels var det ikke til at sige,
hvad der gemte sig på bunden af graven - og hvor dyb
graven egentlig var. Begge dele ville kunne tage tid og
ændre planerne.

Graven under udgravningen,
der blev foretaget afOle Jensen
og artiklens forfatter, Helle
Holm Hansen. Stenrammen ses
tydeligt i den vestlige ende, der
er tættest på kameraet. Foto:
Helle Holm Hansen.
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Det viste sig dog, at graven ikke var mere end 1/2 meter
dyb. Stenene lå i begyndelsen meget i den sydlige side af
graven og lidt spredt ind over midten og den nordlige side.
Efterhånden som der blev gravet ned i graven, viste det
sig, at stenene dannede en ramme med sten langs siderne
og på gravbunden. Stenene i bunden har været lagt såle
des, at man kunne placere en kiste ovenpå dem, og der
med løfte den fra selve gravbunden, mens stenene langs
gravens kanter var sat for at støtte kistens sider. Stenenes
placering tydede på, at der har været tale om en bulkiste
- en udhulet træstamme, der er blevet brugt til kiste. Der
var ingen spor af den døde - hverken i form af skeletdele,
rester af tandemalje eller lignende.
Selv om den mørke fyld fortsatte et godt stykke ned i
graven, tydede stenenes placering på en datering til senneolitikum, den såkaldte dolktid (2400-1700 f.Kr.). Den
ne datering blev understøttet af fundet af seks fine flade
huggede pilespidser, der viste sig i graven. Den første lå
ca. halvvejs nede og kunne for så vidt godt være kommet
ned i graven ved et tilfælde, da den blev dækket til. Men
de øvrige fem lå på gravbunden i den vestlige ende lidt
mod den nordlige side. Den ene var endda placeret oven
på en af stenene i bunden, hvilket tyder på, at stenene var
der for at støtte en kiste.
Pilespidserne var trekantede, fladehuggede med en bred
og dyb indskæring af den type, der blev brugt i dolktiden.
Et par af dem manglede en flig, hvilket var gamle skader,
der tydede på, at pilespidserne har været brugt, men ellers
var de i fin stand. Den længste af pilespidserne var 3,6
cm, mens den mindste var 2,1 cm lang. Bredden variere
de fra 1,3 cm til 1,7 cm.
De fire af pilespidserne lå samlet og kan godt være lagt
ned med skaftet på, idet de havde nogenlunde samme ret
ning. Den pilespids, der blev fundet på stenen, havde
modsat retning af de andre, så det er også muligt, at pile
spidserne er lagt løst ned i graven uden skaft.
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Pilespidserne fra graven. Foto: Ivan Andersen.

Tilstedeværelsen af pilespidserne kunne tyde på, at der
også har været en bue i graven. En sådan var dog ikke
bevaret.
At graven overhovedet blev fundet under det gamle ud
hus er specielt, idet fortidsminder under bygninger som
regel er fjernet, når der er blevet lavet sokkel. I dette til
fælde valgte murerne tilsyneladende at lægge udhusets
gulv direkte på jordoverfladen uden at grave særlig langt
ned, hvilket bevarede graven og lod den ligge beskyttet
frem til 2015.

Ringgrøften
Da der efterfølgende skulle graves ud til et spildevands
anlæg på området nord og vest for det gamle udhus, be
sluttede museet, at der skulle foretages en forundersøgel
se, så man kunne udgrave eventuelle grave og andre an
læg uden at forsinke anlægsarbejdet.
På det nye stykke fremkom en ringformet grøft med en
meget mørk fyld. Snart kom der også enkelte sten i fylden,
og grøften begyndte at danne en ring, og kort efter fremkom
nogle stolpehuller, der så ud til at følge grøftens yderside.

havde den en bredde på 115 cm og en dybde på 50 cm. Så
der var været tale om en meget markant grøft.

□□
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□

Ringgrøften under udgravningen. Grøften ses som en mørk cirkel i
undergrunden, der forsvinder ind under stuehuset i den ene ende og
orangeriet i den anden ende. Foto: Helle Holm Hansen.

Grøften forsvandt i den ene ende ind under fundamen
tet til det nye orangeri, og i den anden ende ind under
stuehuset og gårdspladsen. I det meste af forløbet lykke
des det ikke at få hele grøften frem, men mod nord lyk
kedes det at finde grøftens bredde og stolpehuller. Her

Udgravningernes resultater
Ved den efterfølgende bearbejdning af resultaterne fra de
to udgravninger blev det klart, at grøften og dolktidsgra
ven har hørt sammen. Graven var placeret i centrum af
den cirkel, som grøften formodes at ville have dannet,
hvis det havde været muligt at erkende den i hele dens
forløb.
Der har altså været tale om en grav med høj og tilhø
rende ringgrøft og stolpesætning. Højen har haft en dia
meter på ca. 13-14 m og har formodentlig ikke været spe
ciel høj. Nok mest en forhøjning i landskabet. Uden om
højen har ringgrøften været. Jorden herfra har formodent
lig været smidt op og har dannet en del af højen. På yder
siden af grøften har der stået en ring af stolper. Disse stak
ikke særlig dybt i undergrunden, så det må formodes, at
de ikke har båret en form for konstruktion. De har nok
mere været en form for markering af højen.
I Salling og Nordfjends er der flere eksempler på dolk
tidsgrave med høje, og flere af dem har haft en markering
af sten rundt om højen. De fleste har ligget som en sten
lægning eller måske en randstenskæde rundt om højen,
men ingen af disse ligner ringgrøften fra Thise.
En grav med lignende ringgrøft er fundet ved Løsning
mellem Vejle og Horsens, hvor den døde er blevet begra
vet i en høj med ringgrøft og med en flintdolk og syv pi
lespidser. Ringgrøften var også her uden sten og blot en
nedgravning i jorden.
I denne periode af oldtiden blev mænd begravet med et
våbenudstyr bestående af en dolk af fladehugget flint
samt pilespidser ligeledes af fladehugget flint. Denne grav
indeholdt ganske vist ingen dolk, men da der blev fundet
pilespidser må det antages, at den døde har været en
mand.
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Oversigt over felterne i de to udgravninger. Digitalisering: Helle
Holm Hansen.

Dolken ses ofte som et tegn på, at en person har opnået
en vis alder og kan regnes som en mand, men bue og pil
var et almindeligt våben, som drenge trænede med fra en
tidlig alder. Fraværet af dolken kunne måske antyde, at
den døde har været en stor dreng, der endnu ikke havde
fået sin dolk, men var gammel nok til at bære en bue.
I tidens løb er højen lige så stille forsvundet, grøften er
blevet fyldt op og stolperne rådnet bort, og da det i
1800-tallet blev besluttet at bygge en præstegård i Thise,
har der formodentlig ikke været spor af, at der havde lig
get en gravhøj på dette sted. Udhuset blev bygget oven på
graven, og i de næste 118 år lå graven gemt under konfir
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Oversigtskort over gravens og grøftens placering i forhold til udhu
set. Den blå cirkel indikerer, hvor ringgrøften har gået og dermed
også omfanget af højen.

mandstuen, indtil forfaldet indhentede udhuset, og det
måtte vige pladsen for en mere moderne bygning.
Om forfatteren:
Helle Holm Hansen, født i 1981, cand.mag. i forhistorisk
og middelalder arkæologi 2008. Bor i Trige ved Århus.

Har arbejdet som arkæolog ved flere museer i Region
Midtjylland.

Historisk Samfund for Skive og Omegn 2014-15
Af Poul Tolstrup, formand for Samfundet

Formandsberetning
Da flere af vore bestyrelsesmedlemmer sad i Fonden til
»GI. Skivehus bevarelse« er det værd at berette lidt om,
hvordan bevaringsplanerne skrider frem, efter at Skive
Byråd har købt de to gamle 17- og 1800-tals bygninger
bag det nu renoverede hotel. Byrådet har nu besluttet at
afsætte godt 15 mil. kr. over 3 år til at sætte bygningerne
i stand, så byen kan bruge dem til kontorfaciliteter. Det
skal altså ske inden 2018.1 øvrigt kan man i denne Skive

bog læse generelt om byfornyelse i Skive 1984-2015 ved
vort bestyrelsesmedlem, arkitekt Jens Eskildsen.
Det glæder os, at initiativrige borgere i vor kommune
gør en god indsats for at fortælle om egnens historie. Jeg
tænker her bl.a. på Museumsforeningen, der gennem fore
drag og udflugter til historiske bygninger m.v. har god
fremgang. Ligeledes gør Slægtshistorisk Forening et seri
øst og dygtigt arbejde for at hjælpe slægtsinteresserede
med at finde relevante kilder.

Sallingforfatteren Marianne Jørgensen har med herregården Kjeldgård som omdrejningspunkt skrevet en historisk roman, ’De tavse vidner’,
som udspiller sig i 1500-tallet. Fra den periode kendes ingen afbildninger af herregården. Tegningen her er fra 1853 og udført af Ferdinand
Richard. Den nuværende hovedbygning er i øvrigtfra 1700-tallet. Tak til Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv.
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I 2014 fejrede Folkeskolen i Danmark 200 års jubilæum
og Skive Museum lavede en fin lokalbaseret udstilling
herom, som vi bidrog lidt til.
Historisk Samfund for Skive og Omegn koncentrerer
sig om udgivelse af skrifter. Vor redaktør Rud Kjems har
allerede ud over årets Skivebog for bestyrelsen fremlagt
en liste over mulige artikler for de 2 næste »Skivebøger«.
Han har kontakt til forfatterne om både manuskript og
illustrationer. Vi modtager gerne yderligere tilsagn fra
andre.
»Skiveegnens Jul« udkommer ikke mere, og det har al
lerede i år givet sig udslag i, at »Skivebogen« har solgt i
øget oplag. Vi forventer, det vil fortsætte.
Jeg gør opmærksom på, at man stadig kan købe ældre
årgange af »Skivebogen« på arkivet, som det fremgår af
kolofonen her i bogen. Artikeloversigt for de første 100 år
findes i Skivebogen 2009.
Der kan givetvis forventes pålæg i de kommende år om
digitalisering af vort tidskrift af hensyn til at lette forsk
ningens adgang til vore lokalhistoriske artikler gennem
mere end 100 år.

Generalforsamling i »Det røde Klubhus«
Opmuntret af det pæne besøgstal fra de sidste år holder vi
igen generalforsamling i byens flotte klubhus onsdag den
25. november. Da er »Skivebogen 2015« ferdigtrykt, så
de fremmødte kan afhente deres eksemplar af bogen ved
den lejlighed.
Dagsordenen vil bestå af beretning fra formand og kas
serer. Der er valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer,
regnskabsaflæggelse og eventuelt. Vi synger Jeppe Aakjærs »Historiens sang«, og et par forfattere til artikler i
den nye »Skivebog 2015« vil introducere deres artikler.

Valg til bestyrelse
Bestyrelsen foreslår genvalg til Rud Kjems, Birger Schüt
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te, Henrik Forman og Jens Eskildsen. Som revisorer øn
sker vi genvalg af Oda Thomsen, Kjeldbjerg, og Henning
Nielsen, Begonievej 1, Skive.

Regnskab
Bestyrelsen ved kasserer Per Mouritsen indstiller regn
skabet til godkendelse. Det balancerer med 73.539 kr. og
har et lille overskud på 2.390 kr. Status pr. 31.7.2015 an
fører en egenkapital på 155.223 kr. Heraf udgør ejen
domsværdien af Bostrup Tinghøj 77.300 kr.
o

Arets lokalhistoriske udgivelser
Just, Merete: Mod og mandshjerter. Bogen indeholder in
terviews med fem fremtrædende lokale personer, der ser
tilbage på deres liv på Skiveegnen: Gunnar B. Simonsen,
Skive, Poul Erik Christensen, Oddene, Kaj Ove Madsen,
Skive, Poul Pedersen, Thise, og Knud Bjerre, Skive.
Johansen, Flemming Bjerregaard: Gyldendal Teglværk:
Bogen redegør grundigt for teglværkets historie fra det
blev etableret i slutningen af 1800-tallet til dets ophør i
1971. Ligeledes berettes der om de mange mennesker,
som havde tilknytning til teglværket.
Jørgensen, Marianne: De tavse vidner. Roman, der skil
drer bonde- og herregårdslivet under Grevens Fejde i
1500-tallet.
Nanielsen, Niels-Birger: Frihedskampens rødder 19331942: 1. bind af værket Modstand, der er den første sam
lede fremstilling af den danske modstandsbevægelse si
den 1950’erne. Bogen beskriver bl.a. modstandsbevægel
sen i Skive og flere lokale modstandsmænd - f.eks. den
lokale modstands to ledere, Jens Toldstrup og Knud Nør
lem Andersen.
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