LØRDAG 11. JUNI 2016

10 VIBORG
Rikke May Kristthorsson
(til venstre), Dan Ersted
Møller og Tonie Holmgaard har givet Houlkær en
historie. Foto fra bogen

50 års Houlkærhistorie i bogform
Arkivleder Dan Ersted Møller har længe ønsket at samle Houlkærs
historie op. En folkebog til hele bydelen kommer nu ud.
LOKALHISTORIE

Af Jesper Overgaard
jess@viborgfolkeblad.dk

VIBORG: Som bydel er Houlkær i underkanten af 50 år.
Men den er gammel nok til at
få sin egen bog med fortællinger og historisk stof. I 4000 eksemplarer kommer bogen »Os
i Houlkær« gratis ud til beboerne i området.
En del år er gået, siden Dan
Ersted Møller, leder af Viborg
Lokalhistoriske Arkiv, fattede
særlig interesse for Houlkær.
Inspirationen hentede han i,
at to tredjedele af danskerne
vokser op i forstæder, og at forstaden Houlkær efter en samlet plan voksede op af de bare
marker.

Mange stemmer
Resultatet er en bog på 112 sider. Arkivlederen allierede
sig med medforfatterne Tonie Holmberg og Rikke May
Kristthorsson, begge projekt-

Som det første købte Viborg Kommune Houlkærgårds
jorder op, men først langt senere kom gården til at
give navn til bydelen. Arkivfoto

ledere ved Boligselskabernes
Fællessekretariat i Viborg.
Problemet var, at forfatterne - ligesom byplanlæggerne i
sin tid - måtte begynde på bar
bund. Houlkærs historie er ikke gammel nok til at have arkivnumre. De fik beboere til at
skrive dagbøger, og fotoelever
fra Medieskolerne gennemfotograferede Houlkær.

Denne »Houlkær-dag« er en
del af historien. I øvrigt har de
tre forfattere interviewet vidt
forskellige personer, der på
vidt forskellige måder har eller har haft noget med Houlkær at gøre. Dan Ersted Møller har skrevet den bærende
del om »Houlkær - drømmen
om det gode liv«.
I slutningen af 1960’erne gik

Viborg Kommune og AsmildTapdrup Kommune sammen om en arkitektkonkurrence. Konkurrencen gjaldt
en ny bydel på plateauet øst
for Nørresø. I 1970 smeltede
de to kommuner sammen til
én, og planen skulle markere
en ny begyndelse.
Foran en række kendte
og veletablerede arkitekter
vandt de to 25-årige arkitektstuderende Jan Malm og Sigurd Wandel konkurrencen.
»Asmildplanen« var født. Indtil 1988 hed bydelen nemlig
Asmild, hvilket ikke harmonerede med den oprindelige
Asmild-lokalitet.

Tilfreds arkitekt
Som lidt af et scoop fik forfatterne i september sidste år Sigurd Wandel med på en vandretur i Houlkær.
»På et tidspunkt var han
helt rørt. Det var, da han så, at
de flotte slugter har fået lov til
at ligge som natur. Disse slugter var noget centralt i vinderforslaget. Det var her, konkurrenterne havde placeret de dyre villaer. De to unge vindere

ønskede lige adgang til naturen,« siger Dan Ersted Møller.
Efter turen konkluderede
Sigurd Wandel:
»Man kan næsten fornemme, at det er de mange dele,
der udgør bydelen som helhed. Det er ikke små, lukkede
enheder. Og det var præcis det,
der var tanken med det, vi lavede i sin tid. Stregerne på papiret fra dengang kan man
faktisk se. Det glæder mig.«
Videre siger byplanarkitekten om kommunens rolle:
»Kommunen har været tro
over for de idéer og visioner,
som blev formuleret for 45 år
siden. Uden en sådan konsekvent overordnet styring gennem mange års investeringer
og anlægsvirksomhed ville
Houlkær næppe være blevet
til den bydel, som beboerne
er glade for.«

Mødestedet
De to ønskede blandt andet
sikker trafik for alle, og deres

forslag indeholdt hele 11 stitunneler under Houlkærvej.
Lige netop på dette punkt er
virkeligheden lidt mere sparsom, men generelt er Sigurd
Wandel godt tilfreds med nettet af stier og veje.
Houlkærs center har med
skole, gymnasium, kirke, bibliotek, institutioner og butikker meget af det, Sigurd Wandel og Jan Malm forestillede
sig. Førstnævnte kan dog godt
se, at Houlkær aldrig fik et pulserende torv med café- og folkeliv, men han føjer til, at det
jo ikke er for sent at gøre noget.
En lang række støtter har
gjort det muligt for Viborg
Museum og Boligselskabernes Fællessekretariat at udgive »Os i Houlkær«. Specialtrykkeriet i Viborg har været
en vigtig hjælper.
Modtagerne er dem, der
bor i Houlkær med tilstødende kvarterer. 28 frivillige deler fra fredag i den kommende uge bøgerne ud.

