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Forord 
Den 9. januar 2019 er det 70 år siden, at Skovhytten på Galgebakken, 
Harrestrupvej 12D blev indviet.  

I den anledning har det været mit ønske at samle hyttens historie og 
dermed også Athletikklubbens Old Boys afdelings historie. 

Jeg har kun været en del af denne afdeling i en kort årrække, men er 
kommet til at holde umådelig meget af at være med. 

Da mange i afdelingen er højt oppe i årene, og om en kortere årrække 
sikkert ikke er med mere, vil meget viden om holdet og hytten sikkert 
gå tabt. Derfor synes jeg, det er NU, historien skal skrives. 

Der ligger et større researcharbejde bag jubilæumsskriftet. Noget af hi-
storien ligger lige for, idet der hænger en del på væggene i hytten, som 
fortæller, men andre dele har måttet graves frem. 

Her skylder jeg en stor tak til alle de ’gamle’ Old Boys, som kan huske 
langt tilbage. Jeg tænker her især på Willy Rasmussen, Tommy Peder-
sen, Frede Rosenberg, Helge Jensen og Ib Poulsen. 

En del viden er skaffet via internettet. I den forbindelse har jeg haft 
megen hjælp af Jørn Bech Christensen, som jeg har kommunikeret med 
på facebookgruppen Det gamle Holstebro. Han har fundet værdifulde 
oplysninger til mig og anvist steder, som jeg ikke vidste fandtes. 

De fleste billeder i jubilæumsskriftet er taget af Frede Rosenberg, de 
øvrige har jeg selv taget. Enkelte er fra internettet og andre. Her er kil-
den angivet. Tak for billeder og viden fra 50-erne til Inge Norup Simon-
sen fra Ringkøbing. Inge var teenager i Athletikklubben i 50-erne. 

Tak også for informationer fra Teknisk forvaltning i Holstebro Kommu-
nen, Vestforsyning, Hjemmeværnet, lokalhistorisk Arkiv i Holstebro, 
Lemvig Museum og Holstebro bibliotek. 

Og til sidst også en stor tak til min søde kone, Irene, for tålmodighed og 
forståelse for, at jeg nogle gange foretrak samvær med min computer i 
stedet for samvær med hende. 

August 2019  
Erik Skovsager 
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Athletikklubben »Holstebro« 
Athletikklubben »Holstebro« blev 
oprettet onsdag den 10. marts 1920 
på foranledning af tandlæge Harald 
Agger og havde ved oprettelsen 10 
medlemmer. De forpligtede sig ved 
indmeldelsen til »at have en måde-
holden livsførelse og ikke ryge tobak 
i træningstiden, ikke bande og i øv-
rigt opføre sig stilfærdigt.« 

Klubben blev stiftet, fordi Holstebro 
Idrætsforening var blevet opløst. Ved 
75-års jubilæet i 1995 var der ca. 100 

medlemmer. Den lille tilslutning skyldes, mente den daværende 
formand Niels Peter Nielsen, de dårlige træningsforhold på Rolf 
Krakes Vej, som fik folk til at søge andre steder hen.1 Forholdene 
er dog siden blevet bedre.  

I et referat fra generalforsamlingen i Athletikklubben fredag den 
15. marts 19462 anføres i beretningen for vinterhalvåret, at der 
har været afholdt træning for såvel seniorer som Old Boys og 
drenge i Gymnastiksalen og i Ridehuset. Anlægget ved Stadion 
kunne ikke bruges i vinterhalvåret, da aktiviteterne ville øde-
lægge banerne. I stedet havde man mulighed for at låne Gymna-
stiksalen, som uden tvivl har været gymnastiksalen tilhørende 
den daværende Danmarksgade Skole, eller omklædningsrummet 
på skolens idrætsanlæg på Sportsvej. Det kunne også være gym-
nastiksalen på Lægaard Ungdomsskole. Ridehuset eksisterer ikke 
mere, men var beliggende på Rudesvej. 

 
1 Kilde: Holstebro Posten 4. marts 1995 
2 Kilde: Artikel i Holstebro Dagblad 15. marts 1946: Atletikklubben rejser Træ-
ningshytte i Galgebakkerne. Se også bilag 1 

Klubbens stifter,  
tandlæge Harald Agger 
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I samme referat fra 15. marts 1946 står under afsnittet »Træ-
ningshytten«: ”Herefter redegjorde Jens Johansen for Arbejdet 
vedrørende Træningshytten i Galgebakken, og Bestyrelsen fik Ge-
neralforsamlingens Tilslutning til at sætte Arbejdet i Gang, når 
Frosten er af Jorden.” 

Denne Jens Johansen var fuldmægtig ved kommunen, senere 
kæmner og fra 1948-1988 kommunaldirektør. Det var i samme 
periode, at borgmesteren hed Kaj K. Nielsen.  

Jens Johansen var en driftig mand, der havde ideer og indflydelse 
i kommunen, og som satte noget i værk.  

Kilde: Krak.dk. Luftfoto taget af amerikanerne i 1954 

 

Ridehuset på Rudesvej Stadion 

Danmarksgade Skoles 
idrætsanlæg på Sportsvej 

Danmarksgade Skoles gymnastiksal 

Lægaard Ungdomsskole  
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I ovennævnte referat står der endvidere: ”Byraadet har velvilligst 
stillet en aaben Plads i Galgebakkerne til Raadighed til Anbrin-
gelse af Hytten, der bliver anbragt saaledes, at der kan installeres 
Lys og Vand…”. 

Om byrådet nu også har stillet pladsen til rådighed, eller om det 
var en smart formulering af Jens Johansen, vides ikke med sikker-
hed, men da athletikklubbens Old Boys afdeling mange år senere 
var hos kommunens tekniske forvaltning for at søge om tilladelse 
til at udvide huset, viste det sig, at hytten ikke var at finde på no-
get kort over området. Herom senere i afsnittet Lovliggørelse af 
Skovhytten. Se side 18. 
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Vandtårnet 
Anbringelsen af hytten, »således at der kan installeres lys og 
vand«, viste sig at være som nabo til Holstebro Kommunes vand-
tårn.  

Vandtårn er nok så meget sagt, idet der var tale om et nedgravet 
vandmagasin på 300 m3. Dette vandtårn blev taget i brug den 3. 
november 19053. På toppen af den ret høje banke over magasi-
net blev der i 1960-erne anbragt et observationstårn i tre etager4.  

Højen, tårnet og hytten kan ses på gamle luftfotos. Her fra 1970. 

 

 
3 Kilde: Holstebro Avis den 3. november 1905. Se bilag 2 
4 Kilde: Hjemmeværnets historiske center, Holstebro (HHCH). Se bilag 3 

Kasernen 
Hytten 
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På ældre kort (her ca. 1920)5 kan man se, at vandtårnet har væ-
ret angivet 

 

I 1965 blev der bygget et nyt vandtårn på 2900 m3 ved Nørrebro-
gade (populæt kaldet Snapseglasset). Herefter fungerede de to 
tårne sammen, men blev styret fra det nye tårn. Vandtårnet på 

 
5 Kilde: Kortviserer.dk - Historiske kort 
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Galgebakken og »snapseglasset« var aktive helt frem til 2009, da 
det nyeste vandværk Nibsbjerg Vandcenter på Idomvej overtog 
vandforsyningen.6 I 2009 blev vandtårnet i Galgebakkerne knust 
og fyldt med betonstykker og jord. Luftmeldetårnet var taget ned 
nogle år forinden.   

 

Herefter er højen blevet meget mindre, men konturen kan stadig 
ses. Se billedet på næste side7.  

 
6 Kilde Gunnar Juul Sørensen og Niels Sørensen, Vestforsyning 
7 Kilde: https://skraafoto.kortforsyningen.dk  ejet af Forsynings-, energi- og kli-
maministeriet 

Marts 2009. Old Boys holdet står på toppen af vandtårnet og 
afsynger ’Oppe på Bjerget…’ lige inden gravemaskinen går i 
gang med at knuse det. Bemærk højdeforskellen mellem tår-
net og hytten i baggrunden. 

https://skraafoto.kortforsyningen.dk/
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I dag forsynes hytten (Harrestrupvej 12D) med vand fra ledningen 
på Harrestupvej8 

 

 

  

 
8 Kilde: Teknik- og Miljøafdelingen, Holstebro Kommune 

I 2019 er højen, hvor vandtår-
net lå, meget mindre, men 
fremtræder stadig som en høj 
på 2,5-3 m over terræn. 
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Tyskerbarak 
Efter besættelsens afslutning efterlod tyskerne en række barak-
ker, såkaldte tyskerbarakker, i Danmark. Tyskerne havde brugt 
dem til forskellige formål. Det var røde træhuse. De blev bl.a. 
brugt til at huse tyske flygtninge9. 

 

Den barak, som Athletikklubben købte, havde stået på flyvesta-
tion Karup10 og blev benyttet af tyskerne under besættelsen. 

Den træningshytte, som blev omtalt i det tidligere referat fra ge-
neralforsamlingen 15. marts 1946, og som skulle opstilles i Galge-
bakken, når frosten gik af jorden, manglede Athletikklubben  

 

 
9 Kilde: Lemvig Museum: Inge Bjørn Knudsens bog, Bag Pigtråd, 2014 
10 Kilde: Carl Egon Christensens artikel fra 50-års jubilæet. Ophængt i hytten 

Denne barak stod i den tyske flygtningelejr ved Rom ved Lemvig.  
Størrelsesmæssigt ligner den Skovhytten 



12 
 

 

ifølge referatet stadig 1000 kr. i at kunne betale fuldt ud. Der 
skulle imidlertid gå endnu et par år, inden hytten var opstillet. 

Ovenstående billede viser en sådan tyskerbarak. Barakken i bag-
grunden er noget mindre og kunne godt være på størrelse med 
den, Athletikklubben købte. Den var på ca. 48 m2. Det var en træ-
barak og farven var vist rød.  

Der skulle gå et års tid med at få de sidste midler indsamlet og 
barakken opstillet. Se note11 

Som det fremgår af artiklen, var barakken indrettet med finsk 
bad, vand, toilet og opholdsrum. Rummene var malet i lyse far-
ver. Det var klubbens medlemmer, der udførte det meste af ar-
bejdet. Som det fremgår af artiklen, havde man i et års tid kunnet 
bruge badet. 

 
11 Kilde: Holstebro Dagblad. Dato ukendt, men er i ugen op til søndag den 9. ja-
nuar 1949. Se artiklen næste side. 

Hytten kunne også have 
set ud som denne hytte 
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Til at opvarme det finske bad brugte man en kakkelovn, der blev 
opvarmet med træ. 

 

Indvielse af »Den finske Badstue« 
Søndag den 9. januar 1949 blev 
barakken, nu kaldet »den finske 
Badstue« så officielt indviet12 med 
tale af borgmester D. P. Jensen. 
Athletikklubbens stifter, Harald 
Agger, betegnede opførelsen af 
badstuen som en milepæl i klub-
bens historie. Kredslæge Hasle ud-
trykte på sundhedsmyndigheder-
nes vegne den store betydning af 
den personlige hygiejne, og ”…at 
det ikke er nogen hemmelighed, at 
den personlige hygiejne i Danmark 
lader en del tilbage at ønske. Op-
førelsen af den finske badstue var 
imidlertid et bevis for, at Athletik-
klubben lagde vægt på den per-
sonlige hygiejne.” Klubbens for-
mand, købmand Knud Jørgensen, 
sluttede med at sige, at badstuen 
stod klubben i 3.500 kr. 

Hermed var Badstuen officielt ind-
viet og taget i brug. 

Som det fremgår af ovenstående artikel, havde man dog kunnet 
anvende badet i et lille års tid. Man kan også læse, at der var 

 
12 Kilde: Holstebro Dagblad den 10. januar 1949. Se bilag 4 
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toilet i barakken. Det er der ikke i den eksisterende hytte. Om der 
på noget tidspunkt har været det, er uvist. 

 

Indvielse af flagstang 
Næste gang Badstuen kommer i avisens spalter var den 22. no-
vember 194913. 

Om søndagen den 20. november 1949 var der overrækkelse/ind-
vielse af en flagstang med tilhørende flag. Klubbens formand, 
kæmner Jens Johansen, takkede tandlæge Fennestad, som havde 
skænket soklen til flagstangen, assurandør Nordestgaard, som 
havde skænket flagstangen og tidligere formænd for klubben, 
tandlæge Harald Agger, kontorassistent Emil Christiansen, typo-
graf Nicolaj Christen-
sen, købmand Knud 
Jørgensen, forret-
ningsfører Svend Aage 
Petersen og bagerme-
ster Robert Pedersen, 
som tilsammen havde 
skænket det smukke 
flag. Tandlæge Agger 
talte manende om at 
bruge flaget korrekt. 
”Dannebrog pynter 
ikke alle steder. F.eks. 
ikke over et ishus, som man desværre så ofte ser det. Men over 
Athletikklubbens hytte er det på sin plads.” 

Desværre blev flagstangen inkl. sokkel og flaget efter en årrække 
stjålet og er aldrig siden fundet eller erstattet med nyt. Præcist, 

 
13 Kilde Holstebro Dagblad tirsdag den 22. november 1949. Se bilag 5 

1954. Hytten med hejst flag 
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hvornår tyveriet fandt sted, vides ikke, men på billeder af hytten 
fra 1954 er den der stadig. 

 

Den finske badstue brænder 
Den finske badstue får en ret kort levetid, idet den i 1950 bræn-
der ned til grunden. Man plejede at lægge brænde til tørre ved si-
den af kakkelovnen, så det var tørt til næste gang. Det menes, at 
brandårsagen var, at brændet var lagt for tæt på kakkelovnen. 
Den varme ovn har så antændt brændet.14 

 

Skovhytten 
Efter branden i 1950 besluttede man at opføre en ny hytte i sten-
blokke. Medlemmerne gik i gang med at opføre den, så snart ma-
terialerne var fremskaffet. Der var professionel hjælp af en murer 
og en tømrer. Den opførtes på samme sokkel som tyskerbarak-
ken og havde altså samme størrelse som denne (48 m2). Men ind-
retningen varr en smule anderledes. Se plantegning næste side.  

Der indrettes ikke toilet i denne hytte. 

Arbejdet påbegyndtes i sommeren 1951, og i april 1952 kunne 
den nye hytte indvies. På generalforsamlingen i 1953 kunne for-
manden Knud Jørgensen oplyse, at den nye hytte havde kostet 
den fyrstelige sum af 8.900 kr. 

 
14 Kilde: Carl Egon Christensens artikel fra 50-års jubilæet. Ophængt i hytten 
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Hytten vinteren 1956-57. Set fra syd. Teenagepiger er til 
træning. Foto: Inge Norup Simonsen 
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Saunaen, som den nu kaldtes, var stadig indrettet med kakkelovn 
til brænde. Brændeskuret ses på billedet ovenfor. Der står Athle-
tikklubben Holstebro på skuret. I 1970 sørgede Kommunen for at 
lægge strøm ind, så kakkelovnen kunne erstattes af en el-ovn. 
Der kom lys i hytten, der blev sat el-radiatorer op, og der blev sat 
en vandvarmer op, så der fra nu af kunne tages varmt brusebad. 
Brusebadet havde indtil 1970 været uden varmt vand, men som 
Inge Norup Simonsen siger: ”Vi var jo i sauna først, så det kolde 
vand var ikke så slemt”. Et synspunkt, som jeg er sikker på, at nu-
tidens Old Boys ikke deler!! På billedet ses også flagstangen, som 
altså endnu i 1957 ikke er blevet stjålet. På taget ses skorstenen 
til kakkelovnen.  

I Athletikklubbens klubblad »Depechen«15 fra Athletikklubbens 
60-års jubilæum i 1980 omtales, at »saunaen efter restaurerin-
gen for 10 år siden (i 1970) har virket upåklageligt.« Ved denne 
restaurering blev såvel sauna som opholdsrum beklædt med træ. 
Den elektriske varmeovn er på et tidspunkt blevet udskiftet med 

 
15 Depechen jubilæumsskrift i anledning af Athletikklubbens 60-års jubilæum. 
Se bilag 6 

Hytten vinteren 1956-57. Set fra nord. 
Foto: Inge Norup Simonsen 
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den nuværende. Bruserummet var ved 60-års jubilæet blevet 
moderniseret og kaldtes i »Depechen« for hyper moderne. Det 
dækker sikkert over, at der nu (1980) var kommet fliser på væg-
gene. 

 

Lovliggørelse af hytten  
I 2007 opstår et ønske om at udvide hytten, så der kunne være 
lidt flere i den. Øn-
sket var at udvide 
omklædningsrummet 
med 2 m i den vest-
lige ende, så der 
kunne være 6-8 
mand mere i rum-
met. Formanden for 
Old Boys, Flemming 
Thyme, udfærdigede 
en tegning, som han 
gik til kommunens 
teknik- og miljøafde-
ling med. 

På kommunen var 
man uforstående 
over for hyttens eksi-
stens, idet den ikke 
kunne findes på no-
get kort. Flemming 
Thyme opfordredes 
til at gå hjem og ind-
tegne hytten på et 
kort, hvilket han så 
gjorde. 
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Herefter sendte formanden en ansøgning til Skov- og Naturstyrel-
sen, Vestjylland, om dispensation fra skovloven til udvidelse af 
eksisterende klubhus.  

Her kendte man heller ikke til noget byggeri på den pågældende 
placering i skoven. De rettede derefter henvendelse til kommu-
nen, om der skulle være givet en tilladelse til at opføre klubhuset. 
Det havde kommunen ikke givet. Efter skovloven må der på fred-
skovpligtige arealer ikke opføres bygninger o.l., men der kan dog 
gives dispensation, hvis der foreligger særlige omstændigheder. 
Det fandt styrelsen ikke var tilfældet i dette tilfælde. Men styrel-
sen valgte at lovliggøre huset i henhold til skovloven med den til-
føjelse, at der ikke kunne forventes nogen form for dispensation 
til udvidelse af det eksisterende hus, ligesom huset ikke måtte 
ændres. Endvidere skrev styrelsen som begrundelse for lovliggø-
relse,  
»… at selvom huset ikke er specielt velplaceret i Vestre Plantage, 
og huset har ligget upåtalt i Vestre Plantage siden 1950, er det 
styrelsens vurdering, at Holstebro Athletikklub har en begrundet 
forventning om, at huset er lovligt.« 

Den planlagte udvidelse af hytten måtte altså skrottes, men fik 
dog til sidst den positive virkning, at den nu var placeret på et 
kort og var lovligt. 
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Hvem ejer egentlig Old Boys hytten på Harre-
strupvej 12D?  
Det spørgsmål trængte sig på i januar 2015. Frede Rosenberg fin-
der ud af at 

- Kommunen oplyser, at ejendommen har matr.nr. 49C Holstebro 
Markjorde fra Ulfborg 

- Matriklen er på 116 ha 

- Matriklen ejes af Holstebro Kommune, og samtidig er Athletik-
klubben Holstebro anført 

- Der er ikke anført noget om, at Athletikklubben ejer eller er le-
jer af grunden, hvor hytten ligger, men det sidste antages at 
være tilfældet 

Så hvem ejer egentlig hytten? Old Boys afdelingen har valgt at 
lade det stå hen i det uvisse. Der er nok ikke nogen, der løber 
med den!! 

 

Besøg af kommunens skovtekniker 
I januar 2015 fik vi besøg af skovtekniker, Kent Byrialdsen, Holste-
bro Kommune. Sammen med Frede Rosenberg har han gennem-
gået området omkring hytten, og på et tegnet kort16 er markeret 
et område, som er Old Boys afdelingens ansvarsområde, idet det 
er afdelingens opgave/pligt at vedligeholde området mht. at 
holde træer og buske nede, så der ikke skygges for vores uden-
dørs havebord, men samtidig så der skærmes for indsigt. 

  

 
16 Se bilag 7 
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Hyttens anvendelse i dag 
Da Stadion fik bedre træningsmuligheder, mistede hytten noget 
af sin betydning som vintertræningssted for Athletikklubbens 
medlemmer. Det var herefter kun Old Boys gymnasterne, der 
brugte huset. I starten kunne alle komme i hytten og deltage i 
træningen, men det er kun en lille gruppe på max. 15 mand, der 
bruger hytten i dag. 

 

Old Boys eller skovnisserne 
Alle Old Boys er nu blevet for gamle til at gå på arbejde. Vi er ble-
vet nogle gamle nisser. Deraf er navnet ’skovnisserne’ måske op-
stået. 

Men sådan var det jo ikke tidligere. Da måtte mange passe job 
om dagen og gå i skoven i fritiden.  

Tilbage i 60-erne konditionstrænede man (ifølge nuværende 
medlem Tommy Pedersen) på den måde, at alle medlemmer af 
Athletikklubben i samlet flok under Børge Paskjærs (Paskjær Garn 
i Nørregade) ledelse startede fra Klubhuset ved Stadion og løb så 
gennem byen og ud i Vestre Plantage, hvor man løb en tur og 
bagefter løb tilbage til Stadion igen og gik i bad. Hytten blev ikke 
brugt. Se, det var konditionstræning, der duede!!! 

Men på et tidspunkt blev nogen af holdet lidt for gamle til den 
tur. De var blevet Old Boys. 

De ’gamle’ begyndte at samles i skoven, i Træningshytten, og 
med den som udgangspunkt klædte man om og løb en tur i sko-
ven og sluttede i hytten med bad og omklædning. 

Op i 80-erne blev træningen mere systematiseret. Man mødtes i 
sommerhalvåret fra april til oktober tirsdag aften kl. 18-21 og løb 
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og gik, som man nu kunne bedst, 
stadig med udgangspunkt i hytten. I 
vinterhalvåret gik man til Old Boys 
gymnastik på Sct. Jørgens Skole un-
der Karin Damgaards ledelse. En le-
delse hun havde gennem 34 år 
(1983-2017). 

Nogle af medlemmerne, som var 
blevet for gamle til konkurrenceatle-
tik, havde brug for/lyst til lidt mere 
træning. De mødtes i skoven lørdag 
formiddag i sommerhalvåret og løb 
en tur. Det blev dog aldrig den helt store succes. Og snart op-
hørte den aktivitet. 

Old Boys afdelingen var på 25-40 medlemmer. Nogle gik kun til 
gymnastik, nogle gik kun i skoven, nogle var med begge steder. 
Sådan er det fortsat. 

Efterhånden skilte en lille gruppe på ca. 15 mand sig ud og dan-
nede »Skovholdet«. Stadig var nogle også med til gymnastik i vin-
terhalvåret. 

Skovholdet tog hytten til sig. Ja, de nærmest overtog hytten. Det 
blev aftalt med Athletikklubben, at klubben betalte for strøm og 
vand i hytten, mens Skovholdet stod for vedligeholdelsen af hyt-
ten. En ordning, der stadig eksisterer. 

  

Karin Damgaard 
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Vedligeholdelsesarbejder og nye tiltag 
Den varmtvandsbeholder, der blev installeret i 1970, går i stykker 
og blev i 2014 erstattet af den nuværende. Den er mindre end 
den gamle, men mere effektiv, så der spares strøm og produce-
res mere varmt vand. Den kostede 7.500 kr., som Old Boys med-
lemmerne selv betalte. 

Foran hytten i en lille 
læ krog lavede Willy 
Rasmussen og Frede 
Rosenberg i 2009 et 
solidt bord/bænke-
sæt, som vi bruger til 
formiddagskaffen, 
når det er godt vejr.  

Samme år fik hytten 
lavet en ny vandind-
føring med ny vand-
måler, som sidder i 
en brønd vest for hu-
set i kanten af fliserne. Måleren er én, der selv sender aflæsning 
til Vestforsyning. Pris 3.000 kr. 

I 1997-98 blev der sat vinduer med dobbeltglas i, ligesom loftet 
blev dobbelt isoleret. Træbeklædningen på ydermurene blev ta-
get ned og der blev sat isolering bag ved. 

I december 1999 fik opholdsrummet et nyt linoleumsgulv. Det 
blev lagt af nuværende medlem Ib Poulsen og kostede 1.625 kr.   

Hyttens tag var et eternittag lagt oven på et undertag af pap. Det 
begyndte at smuldre og blive utæt. Derfor besluttede man i 2011 
at udskifte det med et nyt tagpaptag. Arbejdet blev udført af 
tømrermester Jan Egsø Sørensen, Hjerm.  

 

Willy Rasmussen olierer det nye havebord - 2009 
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Det var en dyr udskiftning, som man økonomisk ikke selv kunne 
klare. Derfor søgte man Færch-fonden om tilskud og fik 15.000 
kr. Fra Bek-Nielsen fonden fik man 3.000 kr. Holstebro Kommune 
gav et tilskud på ca. 14.500 kr. Hele taget kostede 26.000 kr., så 
det blev faktisk en lille overskudsforretning!  

FØR 

EFTER 
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I starten var der ikke køkkenniche med håndvask og vand. Der var 
kun et vitrineskab i det ene hjørne. Vand måtte hentes fra bruse-
ren. Den nuværende køkkenniche med tilhørende kloakafløb til 
sivebrønden uden for huset, blev udført af nuværende medlem 
Helge Jensen i 2012. Inventaret havde Helge skaffet hos Designa 
køkken. Det var nogle rester, de havde stående, og som Helge fik 
billigt. I alt kostede det 6.000 kr. Det har været til stor glæde lige 

Helge Jensen sætter køkkenniche op - 2012 
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siden, idet det nu er meget nemmere at lave kaffe, at vaske op og 
holde orden på køkkeninventaret. 

I 2013 blev der sat nye el-radiatorer op overalt til erstatning for 
dem fra 1970. Pris 4.500 kr. 

Der er desuden i årenes løb udført en række andre større eller 
mindre forbedringer og reparationer: ny fordør, hylder til fodtøj 
under bænkene, maling både ude og inde. I starten var hytten 
malet rød, men fik i 1987 sin nuværende grå farve. 

 

Åge Madum og Frede Rosenberg maler hytten grå. 1987 

Inspektion af brønd inden fliselægningen startes 



27 
 

I 2019 har Erik Skovsager fået lagt nye fliser på sin terrasse, men 
nogle af de gamle er egentlig pæne. Derfor tilbyder han, sammen 
med Keld Rohde, Ole Grønkær og Niels Christensen af lægge dem 
på norsiden og østsiden af hytten og fjerne de gamle. Undervejs 
opstår der et ønske om, at alle fliser erstattes med nye. Derfor 
indkøbes nye til resten af flisearealet, og samtidig gøres anlægget 
på vestsiden bredere. Det er et stort og arbejdskrævende pro-
jekt, men resultatet er også blevet flot. 
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Willy Rasmussen og Frede Rosenberg har lavet et nyt dæksel til at 
lægge over den gamle brønd, hvor vandpumpen tidligere var pla-
ceret. Det gamle var efterhånden så råddent, at der var fare for, 
at man kunne træde igennem. 

  

Willy Rasmussen og Ole Grønkær lægger det nye dæksel på 
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Nøgenbadning 
Efter en tur i saunaen har mange haft lyst til en kold douche med 
haveslangen i det fri uden for norddøren. En dag i 2004 gav det 
problemer, idet et par skoleklasser tilfældigt er kommet forbi og 
har følt sig generet/provokeret af nøgne mænd, som tog bad i 
det fri. De henvendte sig til kommunen og klagede. Det fik kom-
munen til at skrive til 
Athletikklubben og an-
mode om at få skabt 
nogle rammer, så alle 
kunne være tilfredse.17 
Skovholdet klarede pro-
blemet ved at opsætte et 
højt u-formet stakit uden 
for døren, så der kunne 
douches inden for stakit-
tet.  

 

 
17 Se bilag 8 med brevet fra kommunen 

Holstebro Dagblad - udateret 
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Stakittet holdt helt frem til 2019, hvor det blev så råddent, at der 
var fare for, at det skulle vælte. Ib Poulsen fik nogle skaller af lær-
ketræ gratis fra savværket i Østre Plantage. Dem satte han sam-
men med Frede Rosenberg op til et nyt stakit. Det er lidt vold-
somt at se på, men man vænner sig til det, og det falder godt ind 
i naturen. 

 

 

Old Boys afdelingen bliver en forening 
Skovholdets tidligere kasserer, Svend Pedersen, havde oprettet 
en konto til Skovholdet i banken, men han selv stod som ejer af 
den. Ved en senere lejlighed gjorde banken ham opmærksom på, 
at det nok var lidt uheldigt. Hvis han skulle falde bort, ville skifte-
retten lade pengene indgå i hans bo. Skovholdet ville på den 
måde miste alle sine penge.  

Dette gav anledning til, at Skovholdet i 2015 blev oprettet som en 
forening med eget cvr.nr. og egen bankkonto. 
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Skovholdet var så herefter en officiel forening med alt, hvad det 
indebærer. Dvs. der skulle dannes en bestyrelse med formand, 
næstformand, kasserer og to revisorer. Der skulle holdes general-
forsamling 1 gang pr. år. Lidt meget organisation for at forvalte 
en meget lille kapital og for at holde styr på 15 mand. 

Foreningen fik navnet Athletikklubben Holstebros Old Boys for-
ening af 2015.  

Kontingentet var 10 kr./gang, man møder op. Administrationen 
af de 10 kr./gang var en smule bøvlet for kassereren. Derfor har 
vi i 2019 ændret kontingentet til at være 300 kr./halvår. 

 

 

Livet i Skovhytten 
Efter ca. år 2000 har det været sådan, at skovholdet mødes i 
Skovhytten hele året hver mandag og torsdag morgen kl. 8 (de 
seneste år ændret til kl. 9), klæder om, løber en tur (de senere år 
er det blevet til gåture), går i bad og sauna, hvorefter der drikkes 
formiddagskaffe, som Eigil Sørensen hver gang står for at lave 
(med Keld Rohde som reserve). På skift - efter en fast turnus - har 
én et rugbrød, et franskbrød og et glas marmelade med. 

I saunaen og over kaffen går snakken livligt om emner, der er 
oppe i tiden, noget vi har set på TV osv. Kl. ca. 11 går vi hver til sit 
igen. Brødgiveren sørger for oprydning. 
Hver fjortende dag gøres huset rent af to 
personer - også efter en fast turnus. 

For at samle penge sammen til kaffe, krus 
osv. og for at samle sammen til evt. repa-
rationer og fornyelser betales hver frem-
mødedag 10 kr., som lægges i en fin, dre-
jet træskål, som Willy Rasmussen har 
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lavet. Kassereren tager pengene med hjem og sætter dem med 
mellemrum i banken. Som det kan læses oven for, er de 10 
kr./gang erstattet af 300 kr./halvår. 

Skovholdets størrelse er på max. 15 mand. Der kan simpelthen 
ikke være flere omkring bordet. Til de to ugentlige træninger mø-
der der som regel 9-12 mand op. Det er næsten kun, når der er 
’mad på bordet’, at alle 15 mand kommer. 

Nye medlemmer kan optages, hvis en af de 15 stopper, og hvis 
holdet kan ’godkende’ ansøgeren. 

Før i tiden blev sommersæsonen afsluttet med et pølsegilde i 
slutningen af september. Herefter begyndte vintergymnastikken. 
I 90-erne fandt Ulrik Nørgaard og Finn Ludvigsen på, at der skulle 
holdes et SOS-arrangement. SOS betyder sild og snaps. På toppen 
af galgehøjen står der et bord/bænksæt, hvorfra der er en god 
udsigt over byen. Her blev der dækket op.  

Pause på Galgehøjen. Her fik man sild og snaps i 90-erne 
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Der er siden kommet flere arrangementer til. Nu holder vi et spi-
searrangement i hvert kvartal. Foruden pølsegildet og SOS har vi 
gode ben og ålegilde. Ved disse arrangementer sørger vores ’ba-
germester’ Keld Rohde som regel for, at der også er en kage til 
kaffen. Udgifterne til disse fire arrangementer betaler kassen. 

Ved alle disse gilder er Niels Lauridsen en meget dygtig og tjenst-
villig person, der sørger for at bordene bliver dækket, og at vi alle 
får serveret mad.  

  

Flemming Thyme i ’køkkenet’.  
Forberedelse til SOS-arrangement 2019 

Alle er gået i bad og sauna, så de er rene og nyvaskede, når 
der skal serveres sild og snaps - 2019 
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Derudover er vi nogle gange på udflugter. Vi har f.eks. besøgt 
Færch Plast, Kasernen, Flyvestation Karup, Sea War museet i Thy-
borøn, den nye politigård, den store kvægfarm »Blæsbjerg« i 
Idom og været på en sejltur til Handbjerg. 

På sejltur til Handbjerg med Céleste (Eriks båd) og en hyret mo-
torbåd, hvis skipper, Elvin Korsgaard, står længst til venstre. 

August 2017 

SOS-arrangement ved ’havebordet’ i dejligt solskinsvejr 2019 
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Sidst, men ikke mindst, er det (næsten) en fast regel, at man invi-
terer holdet hjem til sig selv til en god frokost i forbindelse med 
runde fødselsdage.  

 

Det er også (næsten) en fast regel, at man har en lille flaske med 
til holdet på almindelige fødselsdage. Der kvitteres for flasken 
med en fødselsdagssang. 

 

 
 

  

85-års fødselsdags frokost hos Willy Rasmussen i 2019 
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Træningsturene 
Vi er jo efterhånden en flok ret gamle nisser. Vi har her i 2019 en 
gennemsnitsalder på 78,5 år (69-85). Helbredet er ikke helt, som 
da vi var 25 år. Derfor passer vi godt på hinanden. Ingen får lov at 
gå turen i skoven alene. Alle har mobiltelefon med. Hastigheden 
og turens længde afpasses efter alder og dagsform. Vi går sjæl-
dent samme rute alle sammen. Under traveturen går snakken liv-
ligt. 

 

Og der er oftest gode oplevelser undervejs: fuglefløjt, et egern, 
rådyr på stien, mange dyrespor, soldater på stroppetur, andre 
motionister (læs: smukke damer), mountain bikere, ryttere og i 
det hele taget den smukke natur. Skoven er smuk, både når bø-
gene springer ud med sarte grønne farver, og når den fulde farve-
palette viser sig i efterårsløvet.  

Der er plads til os alle sammen. Men de mange aktiviteter slider 
på stierne. Det kan man godt se.  

Willy, Eigil, Tommy og Frede holder pause på ’Willys bænk’ – juni 2017 
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Og som et lille kuriosum: det regner (næsten) aldrig mandag og 
torsdag formiddag. Det er lidt underligt. Men skal du arrangere 
noget udendørs, så er disse to formiddage at anbefale!!  

 

Ulrik Nørgaard og Willy Rasmussen laver lidt ekstra øvelser 
ude på ruten – december 2016 

Pause på Willys bænk - vinter 2016 
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Når vi er tilbage i hytten, er vi alle lige friske. Snakken går livligt 
både hen over bordet og i saunaen. Nogle gange kan man godt 
ærgre sig over, at det ikke er os, der bestemmer i byen og i lan-
det, for vi har mange gode forslag til, hvordan aktuelle proble-
mer/opgaver kunne løses meget bedre, end de bliver. 

 

Af og til snakker vi også lidt om vores skavanker, men vi er enige 
om, at vi ikke gider snakke helbred altid.  

Alt i alt må vi sige, at det sociale liv og den sociale omsorg er i 
højsædet i Skovhytten. Vi er også enige om, at den relativt store 
fysiske aktivitet, vi lægger for dagen, er medvirkende til at sikre 
en god livskvalitet så højt op i årene. Det er tilsyneladende ikke 
alderen, men viljen, der afgør, om turene i skoven fortsætter. 

 

  

Flemming, Ib, Eigil og Willy holder pause på Galgehøjen – januar 2016 
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Æresmedlemmer 
Medlemmer, som har gjort sig særligt fortjent, kan blive udnævnt 
til æresmedlemmer. Æren består i at få en hædrende omtale ved 
en lille ceremoni og få et indrammet billede med den hædrende 
omtale hængt op i hytten. 

 
Følgende er æresmedlemmer: 

Christian Pedersen - 2005 
Gunnar Andersen - 2007 
Carl Egon Christensen - 2009 
Peder Bjerregaard - 2009 
Anders Poulsen - 2011 
Tommy Pedersen – 2015 

Carl Egon Christensen  
udnævnes til æresmedlem i 2009 
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Alle er blevet æresmedlemmer på baggrund af mange års med-
lemskab af Athletikklubben og Skovholdet og for et stort og man-
geårigt engagement i klubbens og Skovholdets virke. 

 

Aktive medlemmer i 2019 
Eigil Sig Sørensen 
Erik Skovsager 
Flemming Thyme 
Frede Rosenberg 
Gunner Knudsen 
Helge Jensen 
Ib Poulsen 
Keld Rohde 
Mogens Bjerre 
Niels Christensen 
Niels Lauridsen 
Ole Grønkær 
Tommy Pedersen 
Ulrik Nørgaard 
Willy E. Rasmussen 

 

Bestyrelsen i 2019 
Formand  Flemming Thyme 
Kasserer  Eigil Sig Sørensen 
Næstformand  Erik Skovsager 
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Fejring af 70-års jubilæet 
70-års jubilæet blev i foråret 2019 fejret ved at vi inviterede os 
selv ud at spise en bedre middag på Restaurant Sprød.  

Willy Rasmussen havde til lejligheden skrevet en hyldestsang til 
Skovhytten og skovnisserne. 
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Her blev holdet fotograferet. Ole mangler på billedet. 

 

Fotobøger 
Frede Rosenberg har lavet en fotobog om 60-års jubilæumsåret i 
2009 og en anden om perioden 2010-2012. Begge bøger forefin-
des i hytten. 

 

 

Frede – Erik – Ib – Helge – Gunner – Willy – Mogens - Niels C. – Tommy – Keld – Eigil – Ulrik - Niels L. - Flemming 
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Sanghæfte 
Ved vores forskellige arrangementer, 
fødselsdage, spisearrangementer, runde 
fødselsdage i private hjem og andre ar-
rangementer synger vi meget og gerne. 
Derfor har jeg, Erik Skovsager, sammen-
sat et lille sanghæfte, som vi synger fra.  

 

 

Fremtiden 
Skovhytten er i rigtig god stand og kan uden tvivl holde i rigtig 
mange år endnu. Vi vedligeholder, reparerer og fornyer løbende, 
når det skønnes nødvendigt. 

Det gode sammenhold, det sociale liv i hytten og den gode stem-
ning, præget af god humor og godmodige drillerier er med til at 
fastholde lysten til at komme i hytten. Efterhånden som kræf-
terne svinder, vil fremmødet for den enkelte nok blive mindre, 
men at slippe helt er næsten utænkeligt. Nogle vil måske undlade 
gåturen, men kun møde op til formiddagskaffen og de andre soci-
ale arrangementer.  

Om vi i fremtiden kan blive ved med at rekruttere nye medlem-
mer til erstatning for de gamle som faldt vides ikke, men jeg er 
ret fortrøstningsfuld. Det, der kan komme i vejen, bliver måske, 
at mange mennesker har så mange  
ting for, at det kan blive svært at  
finde plads i kalenderen til aktivi- 
teten i skoven.  

Længe leve  
Skovhytten og Old Boys holdet!! 
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Bilag 1 

Athletikklubben rejser træningshytte i Galgebakkerne 
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Bilag 2 

Ibrugtagning af vandtårnet i Galgebakkerne 
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Bilag 3 

Hjemmeværnets historiske center 
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Bilag 4 

Athletikklubbens badstue-indvielse – Dagbladet 10/1-1949 
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Bilag 5 

Tidligere formænd skænker deres klub et Dannebrog 
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Bilag 6 

Hytten på Galgebakken 
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Bilag 7 

Kort over Old Boys afdelingens ansvarsområde 

  

Udarbejdet af Frede Rosenberg 
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Bilag 8 

Brev fra Kommunen angående nøgenbadning 
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