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Vi ser de gamle huse som ressource, og vores opgave er at finde ud af, hvordan vi
kan få nogle ressourcer ud af det, vi har.
Karl Egeriis Krogshede, projektleder på Genby Skive

Det er vigtigt, at så mange
mursten som muligt er
hele, når huset er revet ned,
så de kan renses og bruges
i et nyt byggeri.
Foto: Steen Don

Anne Guignet lægger ikke skul på, at hun holder meget af Salling og Limfjorden. Her
kigger hun ud over fjorden fra Sundstrup-siden mod Virksund. 
Foto: Jan la Cour

Besøg fra Beaujolais:

Salling-pige på vintogt
Solskin og lune temperaturer burde ikke
kunne påvirke en vinbonde med vingård
i Beaujolais-området i Sydfrankrig, men
det gjorde det alligevel, da Anne Guignet
slog vejen forbi Fiskerhuset i Sundstrup.
- Smukkere sted til vinsmagning findes
ikke, siger hun, mens hun slæber kasser
ind til aftenens smagning og nyder udsigten ud over Limfjorden.
Egentlig var det planen at holde en
smagning i Harre Vig Golfklub, hvor hun
også var før jul. Dengang blev flere forhindret i at komme på grund af stormen.
- Det ville vi gerne råde bod på, men da
golfsæsonen endnu ikke er startet, synes
vi, det var et dårligt tidspunkt, og så blev
det her i stedet for, siger Anne Guignet,
der er født i Thorum i Nordsalling.
Kontakten til arrangørerne i Sundstrup
Borgerforening fik hun gennem sin faster,
Anne Marie Smidt, der bor i byen. Interessen for vinsmagningen var stor. 50 personer var tilmeldt, så der var fuldt hus i det
idyllisk beliggende Fiskerhuset.
Deltagerne smagte på seks forskellige
vine produceret på vingården La Combe
Darroux, som Anne Guignet driver sammen med sin mand, Pascal, i landsbyen
Julienas.
Hun viste billeder, fortalte om dagligdagen og om, hvordan vinen bliver lavet.
Det er ikke tilfældigt, at Anne Guignet
med jævne mellemrum gæster lokalområdet.
- Det er vigtigt for mig, at vi har kunder
i det område, jeg kommer fra. Børnene er
også blevet store, så jeg har fået mere tid
til at tage ud til kunderne. Vi vil gerne
sælge vinen så direkte til kunderne som
muligt. Det er vores koncept, konstaterer
vinbonden fra Salling.
forhandling i salling
Hun lægger ikke skjul på, at kontakten
til kunderne er det, hun bedst kan lide, og
så lave vinen selvfølgelig.
- Det er meget berigende for mig at
snakke med så mange forskellige mennesker, men den måde, vi gør det på her, gør
vi ikke i Frankrig. Der sender vi vinen ud
til forhandlerne, fortæller Anne Guignet.
Besøgene i Salling-området har også
båret frugt. Hun har blandt andet lavet
en aftale med Salling Camping, tidligere

Anne Guignet, fransk vinbonde født i Thorum, foran Fiskerhuset i Sundstrup, hvor
hun holdt vinsmagning for 50 mennesker
og fortalte om vingården i Beaujolais-området. 
Foto: Jan la Cour
Junget Strandcamping, om distribution af
vinene fra Julienas. Hun har også tanker
om at sælge vinen gennem forhandlere i
Skive, men ikke hvem som helst.
- Det skal være forhandlere, der brænder for at sælge netop vores vin, understreger hun.
Snart drager Anne Guignet hjem til
vingården i Sydfrankrig, hvor høsten sidste år skal på flaske i uge 12. Dermed bliver vinkælderen fyldt op igen.
Hvornår hun returnerer til Danmark,
ved hun ikke præcist, men sandsynligvis
først efter årets høst i september. I mellemtiden håber hun at få besøg af danske
vininteresserede, når Lonni Rejser i Skive
arrangerer en ugelang tur til Beaujolais
og omegn i maj.
Jan la Cour
jlc@skivefolkeblad.dk

Kommune og entreprenør tror på genbrug:

- Det kan godt
betale sig
Oftest er materialerne fra
et nedrevet hus noget, der
betragtes som et onde, man
skal slippe af med, men i
projektet Genbyg Skive forholder det sig anderledes,
når et hus bliver revet ned.
- Vi ser de gamle huse
som ressource, og vores opgave er at finde ud af, hvordan vi kan få nogle ressourcer ud af det, vi har,
siger projektleder hos Skive Kommune, Karl Egeriis
Krogshede.
Genbyg Skive, der er støttet af Region Midtjylland
og EU, handler om at genbruge materialerne fra de
huse, der bliver revet ned,
og potentialet er stort, for
ifølge Karl Krogshede blev
der sidste år revet omkring
130 huse ned i kommunen.
I de seneste dage er et gammelt hus i Roslev blevet revet ned, og murstenene herfra skal bruges i noget af
det nye byggeri, når Roslev
Skole bygger til. Derudover

Det var stort set en tom
skal, der stod tilbage, da
grabben blev sat i for at
vælte huset omkuld.
Foto: Steen Don

har nedrivningen været et
studie i nænsom nedrivning.
Det gamle hus i Grønnegade blev først rippet for
alle indvendige materialer
af træ, fliser, rockwool og
meget andet, så der stort
set kun stod en tom skal tilbage onsdag morgen.
- Det tog lidt længere tid
end forventet, og vi havde

regnet med, at muren blev
væltet mandag til middag,
men det er jo lærepenge for
os. Til gengæld tror vi på, at
der vil være et større udbytte af materialerne bagefter.
Traditionelt har man for eksempel brændt træet af, men
hvis vi kan få en vis volumen på det, kan det bruges
til produktion af spånplader,
siger Karl Krogshede.

