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Da ankitekt 'Rudri 
Lyng-

gaa,rd,, eom iwic,t athjdor
for at bevere s,amlg btn$fi!
ger,-TIørto om r:ledriwdnetn,
Iød h{lms ærrgerligE kornnrre*
tar:

- D€t €r hæisk. Man lsÆt€r

huset frorfalde, og så ha,r
rnarr eul tmdshyldnins fo,r at
pille dst ned. Det er deres

boer - øl,lsr rettere fo,rhenva
renrd,e nænneste nab,oer -
fowtqrder p,å §kribettmd

Efterskole Åage la Opur, var
mogpt ovemasket ovsr at
h;øre, art huset err væk, Åage

la Cour er også medlem af
bestyrelsen i Skibelu,ndfore-
nringen.

- Jeg blev cholleret, fla
nogle elever kom fmrrende ind
til mig oig fortalbe, at huset
var ved at blive !@ltet, for-
tæller Åla€te Ia Ouur, o,g han
fortsætter:'

- Der va,r ikke noget på
dagso(denren for sidste besty-
rolsersnøde i Skiilæ1und"fo,re.
ningen om, at hu:sst skulle
væl,tes. Jeg rar selv forh,in
dret i at del'[aep i mødet, og
jeg vi:dsrt€ dBrfor ikke noget
om htrrsets skæbme. Der var
ingen, der fortalte rnig, at
nrrr,n høvde besluttet at hu-
set skulle væk.

Histori:en
' Sikibelnmd,fooeninrsen fik egen skyld, at truspt folder
huset med i købet, d,s den sa[nmen. S,hibelundforrenrin
køb,te hattet af . Clrristrian spn-"kumfu jo bør,e have ved-
»Mølleby,gger« Chris,tiaa:sen i ]tigehJold,t det.'Det er nøjactic
1869 for 1850 riesd,a[er. det sømme, dsr -sker med

Itruset, har værei b,rugt til Nønreg'ade 71, som også fal-
lidrt a,f hvert. Den før§te fri- d,er samrni,en, inrdfi,il man si-
skole i Skibehuad var en ger, at det er uforsvarligt at
overgarxg indretiet i det strå- lade det stå.
tækte hus. Det var,'da man i r Jeg er ked af ai høre, at
1874 v€ntede på, at de nrye huset i Skib€hmd Krat er
bygmriryepr til fr{slolen skul,le væk. Ma,n lran jo int€t sø,e
blive færdiep, rhvor Skibe' fo,r at forhindre det, forr htr-
lurnrd Eftexskole ntr tirgrgprr i set står på p,rir.at jord, og så
dag. kan ejerne epoe, hvad de vil,
. En or:ergarag var derr også fortsætterr Rudri Lylaegaåld.
restauration i huset i forriee - Ild€d tfu€r i øjnme rri,l
århun:drede. Ind imrellsm har jeg tage dette op 1å raort næ-
huset været brugt somo be- ste mØde i egnsmuseurnefore
boelse, og sidst som Id- rdrnge,n og høre, hÆd delr
skabsskur. kan gøres for at forhindrre,

Iluset har i sin merne end at lien€,nde sker, tifføjer
100-åriCre hirstorie mam€B ga,n- Rudri Lynrggåard-
gp vænet i søgeh,rset. Nogle
vidle rive det ned,. amdno raille
bevare det.

,lxffi

Det gamle hus i
Skibelund KratYæk

Når de første forårsgæster
dukker op i Skibelund Krat
ior rat aIlægge det historiske
stoå et besø,c, vil rraarwe,
eorn herndrer stedet, nrok sav-
ne dret lille, hvide, strå.tækte'
hus, der sidste år Lå mellem
pavil,Iomen og kæirnpehøjen. I
drag fin:drer man kun en b-ur-
ke murbrokke,r og en enlig,
stædrig væg.

Det lille hr», som i mange
år har lelet en tru@t tihrærel-
se. er sfiille afeået rcd ned-
rir, airlg. Skibeltudforenimrgen,
der ejer krattet, har tnrrffet
beslubdngen om at dØds-
dømme huset og har væltet
det. Og det udelr at a][e be
styrelsesrrned,lmmer var vi-
dende orn det.

Teknisk fo,rvaltnrinrg, som
giver til;Iudelse til nedrivn:ine
of boligpr, har heller ikke
bØnt en lyd oozt, at et hus
slrurlle rives ned i Skibelund
Krat. .efdolinrssingefliø-r L.
Ilolm Ita,nsen fra tekrdsk
to,rvaltnrfure kan dog trøste
d,e ansvartrig;e for nedirivnin-
8wr med, at det noli ingen
konækvenaer ril få.

I[enry Laubrup, Sil<,ibe[und-
tærinrgen, fo,rklarer, hvo'r-
for truset skulle sæk:

- Ilusei Yar gErnfilelt. Ib"
get uarr sunhet sanunen, og
der vair hverkeqr dØre elter
virduer tilbæp. Det så for-
tærdelirst ud, Htrsst han stået
tornt og kun værpt brugt til
rcdsliarbsr de sidste år. Fo,r
tre år siden opgpv en teater-
S'flrpBe fra Askov at re,Imrrere
hnrset, som de høvde lejet
som fast tilholdssted..

- Var }rqmet'fl<ke værd at
bova,re?

- Vi ha;\rde i hrcrt fald
lklle r'åd til e,t restøulerre det,
snartr' Ilemrry Lffrrrup.

Overrastket
jilOdl.dalren *Oistii: lrfi'rd6,M,.ls.erfse,f+-Så,Eete nJnnæte n& Husot, Erurt .get



Oe sørgeligp og sodede rester a,f huset.


