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VI BYGGER EN SKØNNERE BY

Nykøbing Mors Andelsboligforening blev stiftet i en tid, hvor krigen rasede i Europa, Danmark var be-
sat af den tyske værnemagt, og hvor der var en voldsom mangel på boliger i Nykøbing. 

I takt med byens industrialisering var indbyggertallet i den lille købstad på Mors vokset, ikke mindst 
på grund af de mange mennesker, der var flyttet fra oplandet og ind til det, de håbede var et bedre 
liv i byen. Gennem 1920’erne og 1930’erne var bolignød således et tilbagevendende problem, og 
kommunen måtte indlogere familier i interimistiske husvildeboliger. Samtidig var kvaliteten af de 
boliger, der fandtes i Nykøbing, ofte af dårlig kvalitet, og mange døjede med sygdomme i de fugtige 
og faldefærdige gamle huse. 

En kreds af byens borgere satte sig den 5. maj 1942 for at forbedre Nykøbings boligforhold. Med de-
res initiativ, og det arbejde, de lagde for dagen, forandrede de byens udseende og var samtidig med 
til at udvikle Nykøbing til et velfærdssamfund med gode, sunde boliger til alle. Siden kunne hele øen 
nyde godt af foreningens byggeri. 

I 2017 er det 75 år siden, at Nykøbing Mors Andelsboligforening blev en realitet. Det markeres med 
særudstillingen ”Vi bygger en skønnere by – Nykøbing Mors Andelsboligforening 1942-2017”, samt 
med dette hæfte, der samler alle udstillingens tekster og fotos. Såvel udstilling som hæfte er blevet 
til i et samarbejde mellem Museum Mors og Nykøbing Mors Andelsboligforening selv. 

Tillykke med jubilæet og god læselyst!

Anders Have Espersen
Museumsdirektør, Museum Mors

Henrik René Christensen 
Bestyrelsesformand, Nykøbing Mors Andelsboligforening
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Luftfoto af Nykøbing ca. 1934. 
I midten af billedet, til højre for 
Rådhuset, ses det nyopførte 
Centralhotel og byens store 
jernstøberi, hvis medarbejdere 
var nogle af de første beboere i 
Andelsboligforeningens lejlighe-
der på Tingvej.



BOLIGER TIL BORGERNE I NYKØBING
Den 14. februar 1942 afholdt Nykøbing Huslejerforening 
møde på Centralhotellet. Emnet var genindførelsen af husle-
jenævnet, men det var samtidig en gunstig mulighed for at få 
diskuteret det store problem i Nykøbing – manglen på lejebo-
liger.

Formanden, socialdemokraten Axel Ivan Petersen, kunne be-
rette, at hele 50 familier var opsagt i deres lejlighed pr. 1. maj, 
og at den tiltagende indvandring til byen gjorde flere og flere 
familier husvilde ved skiftedagene. Især de børnerige familier 
havde det svært på et marked, hvor husejerne, på grund af 
den store mangel på boliger, kunne leje selv de usleste små 
lejligheder ud for store summer. Husvildeboliger var kommu-
nens nødforanstaltning, som man ved hver skiftedag håbede 
på ikke skulle i brug, da lejlighederne både i den gamle re-
alskole og Sparekassens gamle bygning på Kirketorvet ikke 
var i en særlig god stand. 

Nybyggeri i Nykøbing var der ikke meget af, faktisk mente en 
af mødedeltagerne, at Nykøbing var 50 år bagud i forhold til 
byggeri af sunde, billige lejligheder. Derfor stod man nu i en 
klemme, hvor krigen skabte mangel på byggematerialer, og 
ingen private turde, eller havde råd til, at bygge nyt.

Nykøbing Kommune havde ellers forsøgt at afhjælpe både 
bolignød og arbejdsløshed i byggebranchen, da den i efteråret 
1941 købte et areal på Kastanjevej (nuværende Kastanie Allé), 
som skulle sælges som privatgrunde med mulighed for at 
bygge et billigt parcelhus. Dette projekt strandede dog i første 
omgang på grund af mangel på kloakrør og andre materialer 
til klargøring af byggegrundene. 

Fra byrådets side var drømmescenariet, at private ville byg-
ge parcelhuse, og tanken om lejlighedsbyggeri i flere etager 
mødte modstand fra de fleste byrådsmedlemmer, som ikke 
mente, at det var en måde for mennesker at bo.

Den gamle sparekassebygning på Algade blev fra 1942 i flere 
omgange anvendt som husvildebolig med lejligheder, når uhel-
dige borgere i Nykøbing stod uden tag over hovedet.

Nykøbings gamle realskole på det yderste af Nygade fungerede 
ligeledes fra 1942 som midlertidig bolig for nykøbingensere, 
der var blevet opsagt i deres bolig og ikke kunne finde noget 
nyt, eller for tilflyttere fra landet, der stod uden et hjem. Det 
var ofte lejere med store børneflokke, da udlejere ikke var ud-
præget glade for larmende børn og udsigten til fodboldspil i 
gården, barnegråd og støj på trappen. Forholdene i Realskolen 
blev af flere omtalt som direkte uhumske. 
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Mange huse i Nykøbing var nedslidte og umo-
derne i 1930’erne. En undersøgelse viste blandt 
andet, at blot 176 af byens 2153 lejligheder 
havde badeindretning, mens toilettet i de fleste 
tilfælde var at finde i gården. Der var således alt 
mulig grund til at bygge nye tidssvarende lejlig-
heder til byens befolkning. Godt tredive år senere 
var der endnu mange saneringsmodne områder i 
byen. Det vidner dette foto fra 1971 af nedslidte 
huse i Færkenstræde om.



HVAD MED EN ANDELSBOLIGFORENING?

Nykøbing Kommunes forsøg på at sætte gang i byggeriet, og 
dermed gøre noget ved den hastigt stigende bolignød og ge-
nerelle efterspørgsel på sunde og gode boliger, bar ikke frugt. 

Der var ellers love og gunstige lånemuligheder nok til at få 
gang i boligbyggeriet. Under 1. verdenskrig var bolignøden i 
byerne spidset så meget til, at offentlige instanser – stat og 
kommune – indså, at en samfundsmæssig indsats var uom-
gængelig. I de større byer blev de første sociale boligselskaber 
oprettet i 1920’erne, hvor de fik mulighed for at låne gennem 
Statens Boligfond.

Via Kanslergadeforliget i 1933, blev der for alvor åbnet op for 
det almene boligbyggeri. Gennem en lov om støtte til bolig-
byggeri blev der afsat 30 mio. til opførelse af boliger for den 
mindre bemidlede del af befolkningen. Der kunne ydes stats-
lån på op til 95 % af anskaffelsessummen, mens de resteren-
de 5% skulle finansieres af boligselskabet. Samtidig blev der 

stillet krav om kommunal kaution. For at der kunne ydes støt-
te, skulle boligselskabets vedtægter godkendes af Indenrigs-
ministeriet, og afkastet skulle reinvesteres i nyt boligbyggeri. 
Således var muligheden for alment boligbyggeri lovfæstet. 

I Nykøbing havde man gennem Arbejdernes Fællesorganisa-
tion flere gange forsøgt at starte en boligforening, men uden 
held. Etagebyggeri var et ukendt fænomen på øen, og mange 
var overbevist om, at ”ingen ville bo i de kasser”, hvor huslejen 
oven i købet var højere, end man var vant til i de små, og til 
tider uhumske, boliger i byen.

Derfor var det først i 1940, at det nyudnævnte folketings-
medlem, morsingboen Axel Ivan Pedersen, blev opfordret til 
at stifte en boligforening af kontorchef i Indenrigsministeriet, 
Justus Saurbrey. Axel Ivan Pedersen var interesseret i opga-
ven, men var klar over, at det skulle gribes anderledes an, end 
ved de tidligere forsøg.

Nykøbings borgmester fra 1929 til 1945, socialdemokraten Niels 
Christian Haurum, var en af de væsentligste personer i arbejderbevæ-
gelsen i Nykøbing i første halvdel af 1900-tallet. Den skrædderuddan-
nede fagforeningsmand Haurum var kommet til Nykøbing fra Randers 
i 1906 for at blive redaktør på Morsø Socialdemokrat. Han blev valgt 
til byrådet i 1909 og sad der frem til sin død i 1945. Han var desuden 
medlem af Folketinget fra 1920 til 1926. Haurum var kendt som en 
ivrig forkæmper for småkårsfamilierne i Nykøbing, selvom byen i det 
meste af hans regeringstid led under dårlige og uhygiejniske boligfor-
hold. 

Baggårdsmiljø i Markedsgade i 1930’erne. Mange af datidens nykø-
bingensere boede i usunde og nedslidte boliger uden badefaciliteter 
og med toiletter i gården
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Centralhotellet under opbygning i 1930. Siden 1890’erne 
havde arbejderklassen og fagforeningerne i Nykøbing 
haft til huse i en gammel brændevinsfabrik på hjørnet 
af Skovvej og Nørregade. Med tiden var arbejderklassen 
blevet den største i byen, og Socialdemokratiet var blevet 
det absolut største parti. Udover den politiske magt, som 
blev holdt inden for arbejderklassen fra 1929 til 1970, 
manifesterede dette sig blandt andet i en helt nybygget 
forsamlingsbygning, kaldet Centralhotellet, der blev indviet 
i 1930. Det var i Centralhotellets lokaler, at Nykøbing Mors 
Andelsboligforening blev stiftet den 5. maj 1942.



FORENINGENS START

Axel Ivan Pedersen tog kontakt til arkitekt og bygningsinspek-
tør Ingvard Petersen, som tidligere havde været interesseret 
i at få sat gang i byggeriet. Arkitekten lavede herefter et skit-
seforslag til to boligblokke på Tingvej, og med disse planer 
under armen henvendte Axel Ivan Pedersen sig i begyndelsen 
af 1942 til en gruppe fremtrædende borgere i Nykøbing. Med 
i gruppen var direktør Aarup fra Morsø Jernstøberi, guldsmed 
Cortsen, murer Dahl, mælkehandler Spanggaard, havnefoged 
Thomsen og redaktør Knudsen.

Peter Aarup og jernstøberiet påtog sig straks at garantere for 
økonomien i mindst 10 lejligheder. Kort tid efter tog Axel Ivan 
Pedersen fat i byens håndværksmestre for at få deres syn på, 
om et sådant byggeri kunne lade sig opføre, når man tænkte 
på den materialesituation, som den tyske besættelse af Dan-
mark havde forårsaget. Mestrene var heldigvis positivt stemt, 
og de  mente nok at kunne skaffe de nødvendige byggemate-
rialer til to boligblokke.

Den 5. maj 1942 blev Nykøbing Andelsboligforening stiftet 
ved et møde på Centralhotellet i Nørregade. 30 af de på 
forhånd tegnede andelshavere var mødt op, og Axel Ivan Pe-
dersen oplyste om planerne for det forestående byggeri. Han 
havde været i kontakt med Indenrigsministeriet, som så med 
velvilje på projektet, så nu manglede kun byrådets godken-
delse af at sælge grundene på dyrskuepladsen. Herefter var 
håndværkerne klar til at gå i gang, så den første af blokkene 
kunne stå færdig til indflytning i november 1942. Formand for 
foreningen blev, ikke overraskende, Axel Ivan Pedersen.

Byrådet godkendte Andelsboligforeningens ønske om køb af 
grunde, og man enedes også om at kautionere for den sidste 
del af lånet, da byrådet var generelt positivt indstillet over for 
alle tiltag, som kunne skaffe flere boliger til byen.

Direktøren for Morsø Jernstøberi, Peter Aarup, som garanterede for 
økonomien i de første 10 lejligheder i det nye byggeri på Tingvej. Lej-
lighederne ville støberiet tilbyde dets medarbejdere. Peter Aarup sad 
som leder for Nykøbings største virksomhed med i det udvalg, der var 
med til at stifte Andelsboligforeningen. Aarup kom ikke med i forenin-
gens bestyrelse efter den 5. maj. Dette skabte kritik blandt Venstre og 
Konservative i byrådet, der mente, at foreningen uden en mand som 
Aarup blev for socialdemokratisk.  

Overskrift fra Morsø Socialdemokrat fra 
6. maj 1942, hvori det bebudes, at Nykø-
bing Mors Andelsboligforening er blevet 
stiftet dagen før, og at byggeriet på Ting-
vej allerede er i støbeskeen. Rejsegildet 
på de to første bygninger blev afholdt 
den 26. august.
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De lokale håndværkere havde i forbindelse 
med Andelsboligforeningens første byg-
geri på Tingvej givet bestyrelsen håndslag 
på, at de kunne skaffe alle de nødvendige 
byggematerialer på trods af, at krigen gav 
stor materialemangel. Det lykkedes dem, og 
med byggeriet blev der arbejde til en masse 
af de mange murere og tømrere, der havde 
gået arbejdsløse under besættelsen, og 
hurtigt skød den første blok på Tingvej op.



BYENS FØRSTE HØJHUSE

25. august 1942 afholdtes rejsegildet over de to første blokke 
på Tingvej. Axel Ivan Pedersen holdt tale for håndværkerne 
under tagspærene og takkede dem for det flotte arbejde. Un-
der den efterfølgende fest på Centralhotellet slog Axel Ivan 
fast, at der ikke kunne være tvivl om, at en tredje blok, på 
grund af den store efterspørgsel, skulle bygges allerede året 
efter. Byens borgmester, Pedersens partifælle Niels Christian 
Haurum, var dog mere afdæmpet i sine forventninger. Han var 
overbevist om, at de to blokke var rigeligt til at huse de folk, 
som ikke kunne skaffe bolig uden kommunens hjælp.

Behovet for lejligheder i Nykøbing var dog langt fra opfyldt, og 
blok 3 blev en realitet fra foråret 1943. Dette skete dog ikke 
med byrådets gode vilje. Borgmester Haurum og flere andre 
i byrådet syntes dels, at det høje blokbyggeri var skrækkelig 
grimt og derudover fandt man, at det var de ”forkerte” men-
nesker, som var blevet tildelt lejligheder. Kommunen måtte 
stadig have en husvildeafdeling, og flere af lejlighederne i de 
første to blokke var blevet udlejet til ”udenbys” familier, som 
havde solgt deres huse i landkommunerne udenfor byen. Ja, 
dele af byrådet var endog stemt for at forsøge sig med et stop 
for indvandring fra landet til byen.

Ved rejsegildet på blok 3 i august 1943 talte Axel Ivan om det 
fantastiske ved andelsbyggeriet. Man var nu endelig i gang 
med forberedelsen til saneringen af de mange gamle, usle 
boliger i byen. Vel var huslejeniveauet i de nye lejligheder 
højere, end man var vant til i Nykøbing, men hidtil havde hus-
lejen i byen alligevel været ekstraordinær lav. Med disse nye, 
smukke og sunde boliger løste man ikke blot et boligmæssigt 
problem, man fremelskede også en kultur, hvor eksempelvis 
familiefædre og unge mennesker hellere ville være hjemme i 
de dejlige lejligheder, end hænge på gadehjørnerne.

Samtidig fortalte Axel Ivan Pedersen om Andelsboligforenin-
gens næste projekt – dobbelthusene i Markedsgade tiltænkt 
børnerige familier.

På trods af Andelsboligforeningens lejlighedsbyggeri manglede der 
stadig boliger til de meget børnerige familier. Derfor gik andelsbolig-
foreningen i 1943 i gang med at opføre to dobbelthuse med i alt fire 
store lejligheder i Markedsgade, hvor der var plads til store børne-
flokke. Husene faldt i særligt de borgerlige byrådspolitikeres smag. 
Flere af dem mente, at det burde være den slags lavt byggeri, som 
kommunen burde fremelske, da det var det naturlige for mennesker at 
bo ved jorden.

Blok 2 på Tingvej blev rejst ganske kort tid efter den første. Heroppe 
på bakken fik beboerne en skøn udsigt over Nykøbing, selvom bygge-
riet faldt en del af særligt de borgerlige byrådsmedlemmer for brystet, 
da de mente, at sådanne store kasser ville komme til at skæmme 
byen.



12

Andelsboligforeningens ældste byg-
geri på Tingvej, her i 2017-version, var 
populært, da mange gerne ville bo i de 
nye moderne lejligheder. Derfor ønske-
de man også at bygge flere blokke på 
dyrskuepladsen, som var yderst egnet 
til formålet og yndet af de af andelsbo-
ligforeningens medlemmer, der allere-
de havde fundet et hjem i de grønne 
omgivelser på Tingvej. 



STOP INDVANDRINGEN FRA LANDET

Nykøbing Mors Andelsboligforening var et ambitiøst foreta-
gende, og flere og flere indmeldte sig i foreningen for at få en 
af de eftertragtede lejligheder. Derfor udarbejdede foreningen 
nye planer for yderligere byggeri på dyrskuepladsen, denne 
gang bag de tre blokke på Tingvej. 

Blot rygtet om det nye byggeri fik endnu flere til at indmelde 
sig i foreningen, hvilket var med til at lægge pres på byrådet 
i forhold til salg af grundene på pladsen. Disse forhandlinger 
gik dog på ingen måde nemt eller stille af. I byrådet var man 
meget uenige om, hvorvidt man skulle sælge en ny stor del af 
dyrskuepladsen, fjerne den daværende cricketbane, og gøre 
det sværere for Landboforeningen at holde store dyrskuer 
inde i byen. 

Bølgerne gik højt til byrådsmøderne. Nogle mente ikke, at man 
kunne være det bekendt overfor Landboforeningen, andre 
fandt, at højhusbyggeriet var forkert, og at man i stedet burde 
satse på byggeri som dobbelthusene i Markedsgade, og andre 
igen mente slet ikke, at man skulle bygge mere – det var ifølge 
kritikerne alligevel kun folk fra landet, som havde solgt deres 
huse, og, grundet de økonomiske forhold, havde tjent masser 
af penge, der lejede sig forholdsvist billigt ind i de stats- og 
kommunalt støttede byggerier. Axel Ivan Pedersen kæmpe-
de bravt for sin sag og kunne oplyse byrådet om, at det var 
lejligheder, folk efterspurgte, og ikke huse. Det handlede, for 
ham og Andelsboligforeningens medlemmer, om byudvikling 

og om at afhjælpe den store bolignød, som stadig var mange 
steder i byen. Det ville på sigt give mulighed for sanering af de 
mange dårlige boliger og også hjælpe både kommunens hus-
vilde samt de mange tilflyttere til byen, som besad betydelige 
stillinger, men endnu ikke havde fået en lejlighed. 

I første omgang nægtede byrådet at sælge byggegrundene 
på dyrskuepladsen, og i stedet tilbød man foreningen, at de 
kunne bygge kommunale huse med 2 og 2½ værelses lej-
ligheder på Filtenborggade og Kastanie Allé. Andelsboligfor-
eningen købte derfor grunden Filtenborggade-Grønnegade og 
opførte her en ejendom med otte lejligheder i 1945.

De store udfordringer med købet af den resterende dyrskueplads sat-
te ikke en stopper for Andelsboligforeningens udvidelse i byen. Mens 
forhandlingerne i en årrække stod mere eller mindre stille, købte man 
hjørnegrunden Grønnegade/Filtenborggade og opførte her en blok 
med otte 2½ -værelseslejligheder. Senere blev tagetagen også taget i 
brug, så yderligere to lejligheder kom til.

Landboforeningens store årlige dyrskue var et af de vægtigste argu-
menter for ikke at sælge mere af dyrskuepladsen til Andelsboligfor-
eningen. Især venstrefolkene i byrådet argumenterede for, at man 
skulle holde sig på god fod med landbrugerne, så de ikke fandt på at 
flytte deres dyrskue ud af byen. Dyrskuedagen var en festlig dag, som 
også gav en del omsætning for hele Nykøbing.

Cricket-klubben, der havde baner på dyrskuepladsen, var en af de 
foreninger, som ville komme i klemme, hvis byrådet valgte at sælge 
mere af dyrskuepladsen til boligbyggeri. Modstanderne af salget 
argumenterede også for, at man i byrådet kun få år tidligere havde 
ofret en del penge på at udjævne pladsen, så cricketklubben kunne få 
bedre forhold.
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Da Andelsboligforeningen i 1946 købte området, hvor Højbro ligger i 
dag, kunne de omsider gå i gang med et stort blokbyggeri igen. Det 
var et omfangsrigt og meget moderne byggeri med både badekar 
og bygas. Ved rejsegilderne på selve Højbro holdt formand Axel Ivan 
Pedersen rosende taler for håndværkerne. De efterfølgende fester 
på Centralhotellet var altid fyldt med lovord om byggeriet på Højbro. 
Festerne, der markerede de nye byggerier, løftede også ofte sløret for 
foreningens fremtidige byggeplaner. Ofte med et lille hint til byrådet, 
så de kunne være forberedt på kommende ansøgninger om kautioner 
og køb af byggegrunde.



HØJBRO – DET MODERNE LUKSUSBYGGERI

Andelsboligforeningens karismatiske formand, Axel Ivan 
Pedersen, blev i 1945 borgmester i Nykøbing, hvilket ikke 
satte en stopper for hans store engagement og iver i An-
delsboligforeningen. Befrielsesåret havde været forholdsvist 
roligt i foreningen, men i 1946 kom der igen gang i byggeriet. 
Foreningen udsendte samme år pjecen ”Flere-Bedre-Billigere 
Boliger”, og hurtigt fik man yderligere 50 nye medlemmer, 
som alle ønskede en lejlighed. I pjecen fortalte Andelsboligfor-
eningen både om de byggerier, som var realiseret, men også 
om de forhåbentlig kommende blokke på dyrskuepladsen, om 
et nyt stort projekt på Højbro og om de planer, der gik ud på 
at bygge familie-parcelhuse, som skulle drives i andelsregi. 
Man havde til dette fået stillet det store areal i sigte, som tidli-
gere havde udgjort Oscar Bangs Planteskole i den sydlige del 
af byen. Med parcelhusene kunne flere familier få råd til ”eget” 
hus. Det kunne lade sig gøre ved hjælp af de muligheder, An-
delsboligforeningen havde i forhold til at modtage statslån og 
tilskud til børnerige familier.

Samtidig erhvervede Andelsboligforeningen en grund på 
Højbro – købt af kommunen for den samme sum, som den i 
sin tid havde betalt de tidligere ejere, familien Markvorsen. 
Overtagelsen skete dog igen ikke uden kamp i byrådet, hvor 
særligt Venstre og Konservative var imod det høje byggeri 
og den ”særbehandling” af andelsbyggeri, som man mente 
foregik på bekostning af private initiativer. Uenighederne fort-
satte, da man fremlagde de endelige byggeplaner i august 
1946. Pressen kaldte byggeriet luksus og lejlighederne for 
hypermoderne med deres altaner, opgang med terrazzogulv, 
centralvarme, badeværelser og maskinvaskeri i kælderen. 
Kommunisterne i byrådet stillede spørgsmålstegn ved, om 
den almindelige arbejder overhovedet ville have råd til at bo 
så fint – og hvad med de børnerige familier? 

Første etape af byggeriet gik i gang i efteråret 1946, hvor en 
blok med 30 lejligheder skød op, byggeriet af blok nr. to gik i 
gang i foråret 1947.

I 1946 udsendte Andelsboligforeningen sin første reklamebrochure, 
som skulle udbrede kendskabet til foreningen og fortælle om væ-
rende og kommende byggerier. Her omtalte man også første gang 
muligheden for, at foreningen ville bygge enfamilieshuse. Ved den 
efterfølgende generalforsamling kunne formanden berette, at hele 50 
familier havde indmeldt sig i andelsboligforeningen, efter pjecen var 
udkommet.

Højbro-blokkene som de tager sig ud i 
2017. Byggeriet, der var tegnet af Edvin 
Ravn, var betydeligt dyrere end blokkene 
på Tingvej, men var også af langt bedre 
kvalitet. Opgangene var med terrazzogulv 
og nedstyrtningsskakt, mens lejlighederne 
havde centralvarme og altaner. Desuden 
var der maskinvaskeri, tørreri og strygeri 
i kælderen. Ifølge Axel Ivan Pedersen var 
det vigtigt, at man var på forkant med 
folks ønsker, da der med tiden ville blive 
stillet større krav til bekvemmeligheder.
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Møde sidst i 1950’erne med deltagelse 
af Andelsboligforeningens formand, Axel 
Ivan Pedersen (stående), og Socialfilan-
tropisk Byggeselskabs formand, Otto 
Skærbech (yderst til højre). Yderst til 
venstre sidder sagfører Gunnar Nielsen 
og ved siden af ham manufakturhandler 
Tage Jensen. Mellem Pedersen og Skær-
bech sidder skibsbygger Søren Larsen. 



HVAD MED DE MINDRE BEMIDLEDE?

Som det kommunistiske medlem af byrådet, typografen Jo-
hannes Christensen, nævnte på et byrådsmøde, havde Ny-
købing i midten af 1940’erne stadig et stort problem med de 
husvilde, mindrebemidlede og børnerige familier. Disse udsat-
te grupper kunne ikke få en lejlighed i andelslejlighederne, da 
sådanne lejemål ikke var tilladt for familier på offentlig forsør-
gelse. For at løse problemet indbød borgmesteren i efteråret 
1946 til et møde, der omhandlede dannelsen af et såkaldt 
socialfilantropisk boligselskab i byen. Til stede var repræsen-
tanter for større institutioner og virksomheder, samt forret-
ningsfolk og håndværkere. I første omgang var det hensigten, 
at et sådant selskab skulle skaffe midler til byggeriet af 25 
lejligheder til de børnerige familier blandt de mindstbemidle-
de. Staten og kommunen kunne yde 20 procent af udgifterne, 
og der kunne samtidig indhentes meget billige statslån. Det 
gunstige forhold betød, at man nedsatte et udvalg, som skulle 
arbejde videre med planen.
Socialfilantropisk Boligselskab blev endeligt stiftet i august 
1947. Man havde til at starte ud med købt en grund på Eng-
havevej, hvor ni kædehuse skulle opføres, og ligeledes var der 
planer om syv-otte huse på Riis Allé.

Samtidig var arbejdet på Andelsboligforeningens byggeri på 
Højbro stadig i fuld gang. Man havde nu erhvervet sig anden 
del af Markvorsens store grund og havde allerede planer om 

endnu en blok, når byggeriet af 2. blok var tilendebragt. Der 
var, trods højere huslejepriser, stor efterspørgsel på lejlighe-
derne. Derudover var der stadig drømme om at erhverve de 
tilstødende jorder på Oscar Bangs planteskole, som skulle 
udlægges til parcelhusbyggeri med Andelsboligforeningen 
som bygherrer. 

Rækkehusene på Riis Allé, som blev opført af Socialfilantropisk Byg-
geselskab i 1948.

I november 1946 gik man på initiativ af Axel Ivan Pedersen i gang 
med at føre planer om et såkaldt Socialfilantropisk byggeri ud i livet. 
Virksomhedsledere, forretningsejere og institutionsfolk blev indkaldt 
til et møde for finde en løsning problemet med de mange husvilde og 
børnerige familier i byen. På mødet viste Axel Ivan Pedersen blandt 
andet tegninger af en-families kædehuse frem fra arkitekterne Ed-
vin Ravn og Ingvard Pedersen. Man nedsatte derefter et udvalg, der 
skulle arbejde hen mod stiftelsen af et nyt byggeselskab. Udvalget 
rummede blandt andet direktør på jernstøberiet, Oluf Hilden, og direk-
tør Otto Skærbech. Socialfilantropisk Byggeselskab, der skulle bygge 
boliger delvist støttet af velvillige borgeres tilskud, blev stiftet den 12. 
august 1947. Det var det første af sin art i Danmark.

Socialfilantropisk Byggeselskabs kædehuse på Enghavevej, som de 
tager sig ud i 2017. Husene, der blev opført i 1948, var tiltænkt min-
drebemidlede familier med mange børn.
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Luftfoto af Nykøbing 
ca. 1955. I øverste 
højre hjørne ses det 
nye blokbyggeri, som 
efter afstemning fik 
navnet Møllevænget.

Efter mange og lange forhandlinger fik Andelsboligforeningen i 1950 lov til at købe resten af 
dyrskuepladsen. Tegningerne til det nye byggeri havde ligget klar længe, og planen var i første 
omgang at opføre fire blokke. Der var derfor mere end rigeligt arbejde til byens håndværkere, 
der samtidig var i gang med at bygge nyt på byens skole. Rent faktisk var der så travlt, at 
skolebyggeriet måtte ligge stille henover vinteren, så byggeriet af de nye blokke kunne blive 
færdiggjort, og flere kunne få en af de lejligheder, byen så desperat manglede.



MØLLEVÆNGET

Planerne om det store byggeri på dyrskuepladsen, som 
Andelsboligforeningen havde sat i bero på grund af politisk 
uvilje, var langt fra glemt. Efter færdiggørelsen af Højbro-byg-
geriet tog bestyrelsen endnu engang fat på at få vristet grun-
dene på dyrskuepladsen fra byrådet. Axel Ivan Pedersen, der 
deltog i byrådsmøderne som både borgmester og formand for 
Andelsboligforeningen, fremlagde igen planerne for byrådet 
og kunne fortælle, at mindst 70 familier stod på venteliste 
til en lejlighed, og flere ville givetvis melde sig, når planerne 
om nybyggeriet kom frem. Byrådet havde ikke længere helt 
det samme forbehold som tidligere, og da man samtidig var 
blevet enige med Landboforeningen om et nyt område til 
dyrskueplads, gik salget af grundene omsider igennem.

Byggeriet på pladsen gik i gang i sensommeren 1950, og man 
besluttede på samme tid at udnytte tagetagen i byggeriet 
Filtenborggade-Grønnegade, så her kunne blive yderligere to 
lejligheder til at afhjælpe manglen på boliger. 

1950’erne var dog først og fremmest byggeriet på dyrskue-
pladsens årti. Blok efter blok skød op og blev straks beboet. 
Byggeriet fik navnet Møllevænget og blev så populært, at der 
altid var flere ansøgere end lejligheder. Således kunne man 
ved en af foreningens generalforsamlinger i begyndelsen 
af årtiet berette, at man hver dag fik fire-fem henvendelser 
angående muligheden for at få en lejlighed. Her, ti år efter de 
første lejligheder på Tingvej stod færdige, stod man også med 

en ny udfordring. Nogle af de beboere, som havde fået de 
første lejligheder, ønskede nu en større og mere moderne af 
slagsen. Andelsboligforeningen var populær, og tanken om at 
bo i det, der i begyndelsen hånligt blev kaldt for ”store kasser”, 
havde ikke afskrækket nykøbingenserne. Hele 10 % af byens 
befolkning boede således nu i Andelsboligforeningens boliger.
I det nye byggeri blev der lavet en del mindre lejligheder 
særligt tiltænkt aldersrentemodtagere og enlige. Byrådet fik 
desuden lov til at disponere over en del af lejlighederne, så de 
kunne være medbestemmende i forhold til, hvem der skulle 
tildeles en bolig.

I 1958, efter 16 års virksomhed, udsendte Andelsboligforeningen 
pjecen ”Vi bygger en skønnere by”, der både fortalte om de byggerier, 
som foreningen havde forestået, men også talte om fremtid, og om 
de problemer byen stadig havde med saneringsmodne ejendomme 
og dårlige boliger.
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Andelsboligforeningens første byggeri af enfamilieshuse 
med salg for øje, var tre huse i Niels Quistgaardsgade. De 
viste sig straks meget populære og en ansøgning om billige 
lån til endnu flere huse af samme slags røg med det samme 
afsted til boligministeriet.

Tegning af husene på Grøndalsvej. Det var Edvin Ravns 
tegnestue i Nykøbing, som tegnede alle de forskellige små 
hustyper, som blev bygget i 1950’erne, og solgt gennem An-
delsboligforeningen. I dag ses det stadig tydeligt, at husene 
i boligforeningens områder er bygget efter samme tegnin-
ger, selvom de efterfølgende ejere har sat hver deres præg 
på husene. Arkitekt Ravn sad i en årrække med i foreningens 
bestyrelse.



EGET PARCELHUS TIL ANDELSPRIS

Allerede i slutningen af 1940’erne, havde man i Andelsbolig-
foreningen leget med tanken om at bygge enfamilieshuse til 
udlejning. Byrådet var en stor tilhænger af denne boligtype, 
men de potentielle lejere viste ingen interesse. I midten af 
1950’erne prøvede man så igen, men i en anden konstruk-
tion, så de små enfamilieshuse nu blev bygget med salg for 
øje. Her kunne almindelige borgere få råd til deres eget lille 
parcelhus til en overkommelig pris. Byrådet så igen med stor 
interesse på disse huse, og i 1957 gik byggeriet af de fem 
første huse i gang i Niels Quistgaardsgade. Her kunne en fa-
milie, mod et indskud på 2800 kr. og en månedlig ydelse på 
125 kr., erhverve sig et lille hus på 72 kvm. med skur til cykler 
og brændsel. Husene bestod af dagligstue, køkken, sovevæ-
relse, børneværelse, entré, wc og vaskerum med håndvask og 
gasgruekedel. Husene blev opvarmet af den mest moderne 
kakkelovn med termostat, naturligvis fremstillet fra det lokale 
jernstøberi, N.A. Christensen & Co. Interessen fra nykøbingen-

serne for disse huse var stor, og Andelsboligforeningen måtte 
derfor vælge mellem de mange ansøgere. Det skete i fælles-
skab med byrådet, der som storkautionist skulle være med til 
at godkende de enkelte købere af husene. Allerede inden byg-
geriet i Niels Quistgårdsgade var tilendebragt, var man i gang 
med den næste gruppe småhuse på Solsortevej, Grøndalsvej 
og Fuglebakken.

Andelshusene blev lynhurtigt meget populære, og foreningen 
erhvervede derfor et stort areal nær Fruevej, kaldet Fruer-
gårdsjorden, hvor 38 nye småhuse skulle opføres. Mellem 110 
og 115 personer var mødt op, da Andelsboligforeningen holdt 
møde for interesserede købere i maj 1959. I modsætning til de 
tidligere husbyggerier, ville der her blive fire forskellige husty-
per at vælge imellem, så køberne kunne få en vis indflydelse. 
I løbet af 1960, 1961 og 1962, voksede et helt nyt kvarter op 
på disse veje, som fik fuglenavnene Svalevej og Ternevej.

Husene på den såkaldte ”Fruergaards-jord” kom 
til at danne de nye veje, Svalevej og Ternevej. I 
første omgang havde Ravns Tegnestue tegnet fire 
forskellige hustyper, som de kommende huseje-
re kunne vælge imellem. Alle interesserede blev 
indkaldt til informationsmøde, og var man heldig 
at blive godkendt som kommende husejer, kunne 
man vælge frit. Da det kom til stykket, blev der dog 
kun bygget tre forskellige typer huse.
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Byggeriet Strandparken ved det nye sygehus var øn-
sket af både kommunen og sygehuset, som skulle have 
boliger til medarbejderne. Andelsboligforeningen selv 
var i starten også begejstrede for muligheden for at 
bygge på stedet. Nu kunne byen udvides endnu mere og 
borgerne få lyse moderne lejligheder med fjordudsigt. 
Der var dog det problem, at man i store perioder havde 
svært ved at udleje lejlighederne i det nye fine byggeri – 
de lå for langt væk fra bymidten, handelsmulighederne 
og bylivet.

Den første blok i Strandparken var forbeholdt sygehusets funktionærer og 
stod klar ved sygehusets åbning. På dette tidspunkt begyndte man også in-
ternt i Andelsboligforeningen at tale om muligheden for at lave lejligheder i 
den kommende blok for handicappede og andre med specielle behov, ligesom 
kollegieværelser også var på tale.



LEJLIGHED MED FJORDUDSIGT

Slutningen af 1950’erne blev også begyndelsen på et andet 
markant byggeri i andelsregi. I forbindelse med byggeriet af 
det nye Nykøbing Sygehus ved den nordlige ende af Øster-
strand, som skulle stå færdigt i 1962, ønskede både byråd 
og sygehuset boliger til sygehusets funktionærer. Det blev 
startskuddet til de tre boligblokke, der fik navnet Strandpar-
ken, og som både skulle være boliger for sygehuspersonale, 
men også regulære andelslejligheder. Byggeriet var stort og 
moderne, og Andelsboligforeningen var stolte af også at have 
lejligheder i denne del af Nykøbing, hvor man ligeledes forud-
så en ny lokalplan og lagde planer om byggerier med andre 
funktioner end bolig, samt et helt butikstorv ved Strandpar-
ken. Sidstnævnte plan blev dog senere skrinlagt, lige som 
andre af foreningens planer på denne tid, der blandt andet 
omhandlede en auktionshal og en forretningsejendom ved 
Vestergade. Boligministeriet mente ikke, at sådanne bygning-
er skulle opføres med offentlig støtte. Det afholdt dog ikke 
Andelsboligforeningen fra at drømme om et butikstorv ved 
Ternevej/Svalevej, og, mere ydmygt, om at bygge et hus med 
både bolig og butik, så Andelsbageriet kunne få brødudsalg i 
den nye bydel. 

Et andet behov, som Andelsboligforeningen også påtog sig 
at stille, var behovet for garager. Flere og flere af foreningens 
beboere havde egen bil, og derfor byggede man i slutningen 
af 1950’erne og starten af 1960’erne garager til udlejning 
både ved Højbro, Møllevænget og på Aakjærsvej i Nordbyen. 
Privatbilismen havde for alvor ramt Mors, hvilket også gav sig 
udslag i, at man måtte passe bedre på de yngste beboere i 
boligblokkene. I Møllevænget blev der opsat legeredskaber, og 
en af de små vejpassager mellem blokkene blev udnævnt til 
”legegade” med bilfærdsel forbudt.

Som tiden gik, fik flere og flere af foreningens beboere egen bil. Det 
skabte nye behov, og derfor så man muligheder i at begynde at udleje 
garager. De første blev bygget her på Aakjærsvej i Nordbyen. Et andet 
behov var telefoner, og Møllevænget fik i 1959 sin første telefonboks.

Med bilernes indtog blev det mere usikkert at være barn mellem bo-
ligblokkene. Det havde været på tale at forbyde al motorfærdsel mel-
lem blokkene i Møllevænget, men i stedet valgte man at lave særlig 
plads til de små med en såkaldt ”legegade”.
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Axel Ivan Pedersen blev borgmester i 1945, hvor han 
afløste partifællen Niels Christian Haurum, der havde 
beklædt posten siden 1929. Pedersen var kommet 
ind i socialdemokratiets bestyrelse i 1932, efter at 
han blandt andet havde gjort sig bemærket som en 
ivrig fagforeningsmand i den lokale HK-fagforening 
og medlem af DSU. Han fungerede som partiets kas-
serer frem til 1950, hvor han udover at være borg-
mester også blev udpeget som formand for de lokale 
socialdemokrater. På billedet ses Axel Ivan Pedersen 
i borgmesterstolen til højre i den gamle rådhussal i 
Nykøbing. Året er 1957.

Andelsboligforeningens bestyrelse i 1958. Fra venstre mod højre ses (sid-
dende): Thomas Have, Børge Sørensen, Axel Ivan Pedersen og foreningens 
faste arkitekt, Edvin Ravn. Stående fra venstre: Chr. Pedersen, Thorvald 
Korstgaard, C.S. Jørgensen, Vilhelm Jensen og Henry Jensen. 



ANDELSBOLIGFORENINGENS OPHAVSMAND

Der var naturligvis mange forskellige personer involveret i Ny-
købing Mors Andelsboligforenings byggerier; bestyrelsesmed-
lemmer, andelshavere, byrådsmedlemmer, håndværkere og 
arkitekter. Men én person har i særlig grad været primusmotor 
og formet foreningen i store dele af dens levetid. 

Axel Ivan Pedersen var om nogen Andelsboligforeningens 
fortaler, drivkraft og ansigt udadtil. I hele 41 år beklædte han 
formandsposten og sørgede for, at boligstandarden i Nykø-
bing blev hævet betydeligt. Samtidig nåede Axel Ivan også at 
bestride poster i Folketinget for Socialdemokratiet, at sidde i 
Nykøbings byråd for samme parti fra 1933-1978 og at være 
byens borgmester fra 1945-1962. Derfor var det også en 
formand med mange kasketter, som interesserede sig dybt og 
inderligt for boligspørgsmålet, og havde en evig evne til at få 
nye, og nogle gange kontroversielle, idéer. 

Det gik da heller ikke altid stille af i hverken byrådssal eller 
til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i Andelsbolig-
foreningen, når Axel Ivan var til stede. Generalforsamlingen 
i 1956 udviklede sig således lidt anderledes, end Axel Ivan 
Pedersen nok havde forventet. Foreningens mangeårige 
forretningsfører og Axel Ivans partifælle, redaktør Hans R. 
Knudsen, forlod i protest bestyrelsen sammen med to andre 
bestyrelsesmedlemmer, som også havde været med siden 
foreningens start. De tre var utilfredse med, at Axel Ivan Pe-
dersen så igennem fingre med ventelisten, når nye embeds-
mænd eller lignende personer kom til byen og manglede en 
lejlighed. Tre nye blev valgt til bestyrelsen, og mindst et af de 
nye medlemmer betingede sig, at ventelisterne fremover skul-
le overholdes. Blandt de mere kuriøse tanker fra Axel Ivans 
hjerne var planerne om at opfylde Klosterfjorden, så man her 
kunne udvide byen og bygge et industrikvarter, lige som han 
også ønskede at udvide Nykøbing Andelsboligforenings aktivi-
teter over fjorden og bygge lejligheder i Glyngøre.

Den mangeårige formand for Nykøbing Mors Andelsboligforening, 
Axel Ivan Pedersen, blev født i 1905 i Skive. Som barn flyttede han til 
Mors, da faren fik arbejde på jernstøberiet. Her kom han siden i lære 
som kontorist på Nykøbing Andelsslagteri. I 1933 blev han, 27 år 
gammel, for første gang valgt ind i Nykøbing Mors Byråd som med-
lem af Socialdemokratiet. Seks år senere valgtes Axel Ivan Petersen, 
der da ernærede sig som skotøjshandler, ligeledes til Folketinget, 
hvor han gennem de næste 26 år prøvede at være både boligpolitisk 
ordfører, medlem af socialreformkommisionen, af Grønlands ædrue-
lighedsudvalg og at være formand for Færdselskommisionen. I sidst-
nævnte egenskab var den passionerede afholdsmand en af pionerer-
ne bag promillegrænserne.

Den 3. april 1978 trak Andelsboligforeningens formand, Axel Ivan Pe-
dersen, sig tilbage fra kommunal- og landspolitik efter sammenlagt i 
alt 45 år. Udover sit politiske virke og arbejdet med at skaffe gode bo-
liger til nykøbingenserne havde han gennem årene været en af bag-
mændene bag både Nykøbing Gymnasium, sygehuset, Strandgården 
og Sallingsundbroen. Her ses han i forbindelse med sin tilbagetræden 
fra det politiske liv i 1978. Han er flankeret af til højre sin afløser som 
borgmester, Thomas Have, og til venstre den daværende borgmester, 
venstremanden Carl H. Christensen. Axel Ivan Pedersen døde i 1985.
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Socialfilantropisk Boligselskab 
havde langt fra nok i boliger-
ne på Riis Allé og Enghavevej. 
Derfor erhvervede man store 
dele af Oscar Bangs tidligere 
planteskole ved Fruevej for at 
opføre flere boliger. Her ses et 
luftfoto af Fruevej, hvor en del 
af planteskolens grønne om-
råder ses øverst i området. 

Med nye tilskudsmuligheder til sanering gik Andelsboligforenin-
gen for alvor i gang med at udse sig bydele, hvor meget dårlige 
boliger skulle nedrives og erstattes med nyt. Her så man eksem-
pelvis en mulighed i at rive store dele af den gamle fiskerby ved 
havnen ned og opføre etageejendomme i Skovgade og Fjordga-
de. Et projekt der – heldigvis – ikke blev realiseret.



HØJHUSE I SKOVGADE?

Ved Andelsboligforeningens 25 års jubilæum i 1967 havde 
man i alt bygget lejligheder og enfamilieshuse for 25 mio. kr. 
Det var blevet til omkring 125 huse, som var blevet solgt vi-
dere, og foreningen rådede på daværende tidspunkt over 350 
lejligheder i etagebyggerier. Formanden, som også selv var 25 
års jubilar, talte ved jubilæet om sine drømme om yderligere 
byggerier. Nye love om statstilskud til sanering satte gang 
i planer om at sanere hele Skovgade/Fjordgadekvarteret i 
det gamle fiskerkvarter for her at bygge etageejendomme. 
Hvis disse planer ikke kunne realiseres, håbede man på nye 
lokalplaner, så der kunne blive mulighed for at udvide Strand-
parken. Nykøbing havde stadig utroligt mange dårlige boliger, 
og Andelsboligforeningen så det som sin konstante pligt at 
medvirke til at højne boligstandarden. 

Samtidig havde Socialfilantropisk Byggeselskab haft travlt 
med at bygge boliger til familier med en stor børneflok eller 
mindre økonomisk råderum. Selskabet, der var den første af 
sin art i hele landet, havde i første omgang sat sig som mål at 
bygge 40 boliger for de indsamlede midler. I 1955 havde man 
bygget 39 boliger til 186 voksne og 174 børn, og man var i 
tvivl om, hvorvidt selskabet skulle nedlægges, eller om man 
skulle forsøge at indsamle og skaffe flere midler. Et nyt tiltag 
i 1960’erne bestod i et samarbejde med Andelsboligforenin-
gen, der skulle gøre det muligt, at familier med store børne-
flokke, som ellers beboede Andelsboligforeningens lejligheder, 
i stedet kunne få bolig i et af Socialfilantropisk Boligselskabs 
huse, og omvendt. Det socialfilantropiske byggeri kom i gang 
igen i starten af 1970’erne, og lige som Andelsboligforeningen 

havde måttet tilpasse sig, da bilisterne begyndte at indtage 
byen, måtte Socialfilantropisk Boligselskab også tilpasse sine 
byggerier til efterspørgslen. Der var ikke længere så mange 
børnerige familier, og den type boliger, der nu var mangel på, 
var små boliger til enlige. Derfor byggede man syv små huse 
nær Fruevej, overfor den tidligere Oscar Bangs Planteskole.

Midt i 1950’erne opførte Socialfilantropisk Boligselskab en række 
en-families huse på Drosselvej. Husene mindede på mange måder om 
Andelsboligforeningens senere byggeri på Ternevej og Svalevej. De 
to selskaber, der var blevet til på initiativ af den samme person, Axel 
Ivan Pedersen, endte i 1980’erne med at blive fusioneret, og alle de 
mange forskellige byggerier administreres i dag fra samme sted.

Rosenlund på den østre side af Fruevej var en ny type byggeri, som 
Socialfilantropisk Boligselskab kastede sig over i 1972. Man havde 
allerede på dette tidspunkt indgået et samarbejde med Andelsbolig-
foreningen, i og med at man kunne ”bytte” medlemmer og lejligheder. 
Børnerige familier på venteliste i Andelsboligforeningen kunne såle-
des blive tildelt en bolig i Socialfilantropisk Boligselskab og mindre 
bemidlede familier kunne få en bolig i Andelsboligforeningen.
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Efter at Nykøbing sygehus i 1962 var flyttet 
ud i den nordlige del af byen, tæt ved Øster-
strand, stod de gamle sygehusbygninger 
tomme tilbage på en yderst attraktiv grund i 
Østergade. Andelsboligforeningen prøvede i 
flere år at erhverve grunden til en rimelig pris, 
men først i 1975, da kommunen havde opgi-
vet at anvende bygningerne til andre formål, 
gik salget igennem og nedrivningen af de 
gamle bygninger kunne påbegyndes.

Det nye byggeri på den gamle sygehusgrund var i første omgang planlagt til at rumme 
hele 90 lejligheder. Senere blev antallet halveret, da kommunen tilbagekøbte halvdelen af 
grunden og byggede plejehjemmet Skovparken og Centralkøkkenet. I forhold til eksempel-
vis Strandparken var der ikke problemer med at finde lejere i Østergade. Lejlighederne var 
smukke, lyse og lå centralt placeret.



ENGPARKEN OG ØSTERLUND

1970 var et skelsættende år for Mors og Andelsboligforenin-
gen. Foreningen havde indtil da udelukkende koncentreret 
sig om Nykøbing, og havde i de første 10 år endda med næb 
og klør kæmpet for ikke at få lejere fra landkommunerne ind 
i foreningen. Nu blev Mors i forbindelse med kommunalre-
formen til en samlet kommune, hvilket også betød et politisk 
systemskifte, således at socialdemokraterne nu ikke længere 
sad på magten i Nykøbing, som det ellers havde været tilfæl-
det siden 1929. 

Et af 1970’ernes store byggerier var opførelsen af 40 lejlig-
heder i fem blokke på Gasværksvej, på grunden hvor gasvær-
ket tidligere havde ligget. Her ville man især tage hensyn til 
gangbesværede. Ydermere havde loven om tilskud til sanering 
af dårlige boliger, gjort det muligt at erhverve ejendomme i 
Nørregade og Færkenstræde, som blev revet ned og senere 
genopbygget med lejligheder og små huse. 

Andelsboligforeningen havde igennem flere år ønsket at 
bygge lejligheder i Østergade/Skovgade/Fjordgade-området 
– tæt på bymidten og beregnet til enlige og ældre. Efter opfø-
relsen af det nye sygehus ved Østerstrand, opstod mulighe-
den for at købe den gamle sygehusgrund i Østergade, og efter 
mange og lange forhandlinger med kommunen, lykkedes det 
foreningen at erhverve grunden. Her agtede man at opføre 90 
lejligheder, tegnet af foreningens mangeårige arkitekt, Edvin 
Ravn. Morsø Kommune fandt dog senere ud af, at man gerne 
selv ville generhverve halvdelen af grunden, hvor man ville 
opføre plejehjem og centralkøkken. Dermed blev Andelsbolig-
foreningens byggeri – Østerlund – lidt mindre end først plan-
lagt. Østerlund kom til at rumme 39 moderne lejligheder, som 
stod klar i slutningen af 1970’erne. 

Start 80’ernes mest bemærkelsesværdige hændelse var for-
mandsskiftet i 1983. Efter 41 år på posten takkede Axel Ivan 
Pedersen af fra det, der på mange måder, kunne kaldes hans 
livsværk. Ny på posten blev Henning Pedersen. 

Da Nykøbing gasværk lukkede i 1967, så Andelsboligforeningen en 
gylden mulighed for at bygge en ny omgang boligblokke. De gamle 
gasværksbygninger var i fin stand, og flere kommunalbestyrelses-
medlemmer syntes, at det var en skam at rive så fine, velholdte byg-
ninger ned. De var dog ikke brugbare som boliger, specielt ikke med 
det sigte Andelsboligforeningen havde med de blokke, de planlagde, 
nemlig som særligt egnede for gangbesværede.

Danmarks formentlig længst siddende andelsboligforeningsformand, 
Axel Ivan Petersen, aflagde sin sidste formandsberetning ved gene-
ralforsamlingen i 1983. Hele 41 år havde han brugt i foreningen, der 
i mange år også kunne bryste sig af at være landets billigste forening 
rent administrativt. Selvom det var tilladt at udbetale bestyrelsesho-
norarer, havde formanden aldrig modtaget det. 
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Øster Jølby var det første sted udenfor Nykøbing, 
som fik glæde af Andelsboligforeningens lejligheder. 
Gennem årene var det blevet til 400 lejligheder i Nykø-
bing, og nu ville foreningen efter kommunalreformen 
udstrække sin aktivitet til landområdet. Planerne for 
byggeriet kom frem i februar 1971. En kreds af inte-
resserede i Øster Jølby havde henvendt sig til forenin-
gen, hvis arkitekt E. Ravn derefter havde udarbejdet 
en skitse. Der var tale om et projekt for 18 lejligheder. 
Byggeriet, der stod færdigt i 1972, var til stor glæde 
for hele byen. 

Ringsgade havde i over 100 år været en travl passage mellem 
det gamle bycentrum ved Rådhuset og havnen. I 1970’erne og 
1980’erne forfaldt kvarteret mere og mere, og planerne om ny-
byggeri tog form. Her ses gaden i 1970’erne.



LEJLIGHEDER I LANDSBYERNE

Efter kommunesammenlægningen var der et ønske fra de 
politikere, der hørte til i de gamle sognekommuner, om at for-
eningen også skulle se længere ud på øen og ikke kun bygge 
i Nykøbing. Flere af landsbyerne på Mors ønskede, at Andels-
boligforeningen skulle opføre små rækkehuse, især tiltænkt 
ældre borgere. Først kom byggeriet i Øster Jølby, som i 1972 
kunne byde lejere indenfor i tre blokke med lejligheder. Op 
gennem 1970’erne og 1980’erne kom også byggerier i Karby, 
Ørding og Sundby til i andels-regi. Flere byer, blandt andet 
Redsted og Tødsø, ønskede, at Andelsboligforeningen ville 
bygge i de pågældende landsbyer, men man var forsigtig, og 
det viste sig klogt, da man eksempelvis i Sundby og Karby på 
sigt fik svært ved at udleje lejlighederne, og lejen derfor steg 
til urealistiske højder.

I Nykøbing havde man til gengæld ingen problemer med at 
leje ud. I de fleste tilfælde var der over dobbelt så mange an-
søgere, som lejligheder, når et nyt byggeprojekt stod færdigt. 
Derfor var det også foreningens store drøm at bygge nye 
lejligheder efter en tiltrængt sanering var foregået i Ringsga-
de-kvarteret. Det trak dog længe ud, og først i januar 1986 
kunne de første beboere flytte ind i de nye lejligheder i kvarte-
ret skråt bag det hedengangne Svaneapotek.

Igennem flere år havde Andelsboligforeningen også planer og 
drømme om at bygge mindst 90 lejligheder på arealet, hvor 
jernbanen før havde bugtet sig op til stationsbygningen. Man 
havde i mange år fået lov til at bygge næsten alle de steder, 

man ønskede, men i dette tilfælde viste kommunen sig ikke 
villig til at opgive de smukke udsigtsgrunde til andelsbyggeri. 
I stedet blev man blandt andet tilbudt arealer ved Rolstrup 
mark; byggegrunde som man dog afviste med henvisning til, 
at man ikke troede, at de kunne udlejes, når de lå så ”langt” 
fra bymidten. Som et slags plaster på såret fik Andelsbolig-
foreningen lov til at være med, da kommunen ønskede en 
gruppe lejligheder og et dagcenter nær fjorden, det der i dag 
er kendt som Plejecenter Fjordglimt.

I starten af 1980’erne udarbejdede kommunen omsider en byforny-
elsesplan for området omkring Rådhustorvet og Ringsgade. Ønsket 
om at sanere området havde været fremme siden begyndelsen af 
1970’erne, da man i forvejen var i gang med at lave gadegennembrud 
fra Nygade til havnen. I starten af 1980’erne gik man i gang med 
saneringen af området, hvorefter Andelsboligforeningen byggede nyt.

I 1984 stod Grønparken i Markedsgade færdig. Her havde Andels-
boligforeningen været med i byggeriet af lejligheder for selvhjulpne 
handicappede.
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N.A. Christensen og Hustrus Stif-
telse efter bygningerne stod fær-
dige i 1910. Byggeriet var tegnet 
af støberiets foretrukne arkitekt, 
Christian Frühstück-Nielsen, der 
siden stod bag blandt andet jern-
støberiets markante værksteds-
bygning (i dag byens bibliotek) 
og administrationsbygningen, 
begge fra 1913. 

Stiftelsen på hjørnet af Skovgade og Østergade blev midt i 1990’erne renoveret og en del af Andels-
boligforeningen. Som det fremgår af billedet var der – heldigvis – ikke meget, der blev ændret på de 
ydre rammer af de smukke, gamle bygninger.



DEN GAMLE JERNSTØBERS STIFTELSE

Andelsboligforeningens historie i 1990’erne var især præget 
af et temmelig anstrengt forhold til kommunalbestyrelsen og 
kommunen. Det mere end antydes i referater fra bestyrel-
sesmøder og generalforsamlinger, at Andelsboligforeningen 
følte sig forbigået og manglede svar og medejerskab fra kom-
munen. Trods det overtog foreningen det kommunale projekt 
med ældreboliger i Nygade, som kommunen og Kommuner-
nes Pensionskasse var påbegyndt i slutningen af 1980’erne.

Af mere positiv karakter var overtagelsen af N.A. Christensen 
og Hustrus stiftelse i Skovgade. I midten af 1990’erne var der 
kun et par enkelte enker efter gamle støberiarbejdere tilba-
ge på stiftelsen, der oprindelig var opført i 1903, og fonden, 
som ejede bygningerne, var efterhånden svundet ind, hvorfor 
kommunen skulle overtage ejendommen. Denne var meget 
interesseret i at sælge til Andelsboligforeningen, som takkede 
ja. Bygningerne trængte til en gennemgribende renovering, 
hvilket blev et stort projekt, men i 1996 stod de færdige. 18 
lejere flyttede ind i de fine gamle bygninger, som var blevet 
moderniseret i en proces, hvor de nye beboere selv havde fået 
lov til at sætte deres præg på den indretning, som var tiltænkt 
seniorer, som både ønskede egen lejlighed, men også plads til 
fællesspisning og socialt samvær. 

Her omkring 50 år efter Andelsboligforeningens start måtte 
man også forholde sig til, at et generationsskifte blandt for-
eningens lejere var undervejs. En del lejere havde altid boet i 
foreningen, nogle endda i den samme lejlighed, siden de var 
nybyggede, men langsomt faldt de ældre beboere fra, og nye 
unge lejere og børnefamilier flyttede ind. Det kunne give både 
positive og negative oplevelser. Støjniveauet blev betydeligt 
højere, når der pludselig var småbørn og teenagefester, til 
gengæld var der også mulighed for nyt liv og nye bekendtska-
ber.

Fabrikant og støberiejer, Niels Andreas Christensen, der grundlagde 
Morsø Jernstøberi i 1853, fik i henholdsvis 1903 og 1910 opført de to 
flotte bygninger, der udgjorde N.A. Christensen & Hustrus Stiftelse. 
Alderdomshjemmet blev overdraget til kommunen, og tanken var, at 
det skulle komme alle medlemmer af byens arbejderklasse til gode. 

Trods det forholdsvis anstrengte forhold til 
kommunen overtog Andelsboligforeningen et 
byggeri i Nygade i starten af 1990’erne. Ellers 
bar 1990’erne præg af, at morsingboerne nu 
igen flyttede til Nykøbing, og udlejningerne i 
landsbyafdelingerne derfor ikke gik helt så let.
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Centralhotellet på hjørnet 
af Nørregade og Østergade 
spillede fra Andelsboligfor-
eningens begyndelse en vig-
tig rolle. Denne arbejdernes 
forsamlingsbygning i hjertet 
af Nykøbing var det naturlige 
samlingssted, når der skulle 
afholdes jubilæer, generalfor-
samlinger og fester i regi af 
foreningen.  



CENTRALHJØRNET

Årtusindskiftet betød en gammel kæmpes fald. Centralhotel-
let, hvor så mange generalforsamlinger og jubilæumsfester 
var blevet afholdt, var efterhånden i en kedelig forfatning. 
Denne forsamlingsbygning for byens arbejdere blev indviet 
i 1930, betalt og opført af samtlige fagforeninger. I mange 
generationer var hotellets store sal ”stedet” i Nykøbing – te-
aterforestillinger, juleballer, jazz-koncerter, afdansningsballer 
og store fester, alt blev holdt i bygningen, hvor man ved en 
enkelt lejlighed i 1970’erne havde kunnet servere kaffe for 
800 personer på én gang.

I slutningen af 1990’erne henstod det store hus nærmest som 
en spøgelsesagtig ruin, og sammen med Morsø Kommune og 
Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, besluttede Andelsbolig-
foreningen at købe bygningen. Planen var at rive den ned og 
bygge en helt ny og moderne bygning, hvor FOA skulle have 
underetagen til kontorer, og Andelsboligforeningen skulle 
have 12 lejligheder på 1. og 2. sal. I 2005 lukkede FOA’s kon-
tor i Nykøbing, Andelsboligforeningen købte underetagen, og 
flyttede kontoret dertil i 2006.

I 2009 var dobbelthusene i Markedsgade fra begyndelsen af 
1940’erne blevet i en så dårlig stand, at det ikke var økono-
misk forsvarligt at renovere dem. Derfor solgte man i 2009 
bygningerne til Morsø Kommune, som rev dem ned.

Da Morsø Jernstøberi stoppede sin produktion midt i Nykøbing 
i 1993, og kommunen derfor stod med en stor byggegrund 
med en fantastisk placering, var Andelsboligforeningen også 
mere end interesseret i enten selv at bygge på stedet eller i at 
indgå i et samarbejde med kommunen om at opføre boliger 
på grunden. Men trods gentagne henvendelser og forespørgs-
ler blev man ikke tilbudt området, der i stedet for andelslejlig-
heder kom til at indeholde blandt andet erhvervsvirksomhe-
der, bibliotek, ældreboliger, jobcenter og museum. 

I 1999 måtte den gamle bygning lade livet. Centralhotellet havde i 
en længere årrække været genstand for stor omtale på grund af et 
tiltagende forfald. Mange havde haft planer med stedet, men omsider 
blev Andelsboligforeningen og FOA enige om i fællesskab at nedrive 
og genopbygge det gamle hotel og give det en ny funktion som kon-
tor og bolig.

Få år tidligere var en anden af Nykøbings gamle kæmper tvunget i 
knæ. Byens gamle jernstøberi lukkede i 1993 produktionen i midtby-
en, og det enorme støberikompleks blev for størstedelens vedkom-
mende revet ned omkring årtusindskiftet. Andelsboligforeningen var 
meget interesserede i at overtage området, og dens ledelse prøvede 
i lang tid at indgå et samarbejde med Morsø Kommune om mulig-
hederne for nybyggeri på støberigrunden. Men til foreningens store 
fortrydelse blev man aldrig budt indenfor.
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Andelsboligforeningens base 
flyttede, efter lukningen af FOA’s 
kontor i Nykøbing i 2005, tilbage 
til det sted, hvor det hele startede 
– bygningen hvor Centralhotellet 
tidligere havde ligget, og forenin-
gen stiftedes i 1942. Det betyder, 
at man i dag både har kontorer 
og lejligheder i den nye bygning, 
centralt i Nykøbing.



SOLID OG MED LOKAL FORANKRING

Tiden siden år 2000 og frem til i dag har ikke budt på yderlige-
re nybyggeri i Nykøbing Mors Andelsboligforening. I stedet har 
foreningen koncentreret sig om at renovere de eksisterende 
huse og fortsat levere gode sunde boliger til morsingboerne.

I de første mange år af Andelsboligforeningens levetid kæm-
pede man konstant med mangel på boliger og især lejligheder 
i Nykøbing. Ventelisterne var alenlange, og når nye lejligheder 
stod klar, måtte bestyrelsen i første omgang trække lod og se-
nere skele til ventelisterne. Tiderne, og den demografiske ud-
vikling, har ændret sig en del siden. Mors, og den vestlige del 
af Danmark generelt, har oplevet en stor fraflytning, og sam-
tidig har boligmønsteret og boligønskerne ændret sig. Det har 
også betydet, at Andelsboligforeningen op gennem det nye 
årtusinde har stået med en helt ny udfordring: tomme boliger. 
Helt overordnet set er der for mange boliger på Mors, når man 
sætter det i forhold til befolkningstallet, og det har naturligvis 
også haft en afsmitning på efterspørgslen af andelsboliger. 
Derudover er gennemsnitsalderen blandt Andelsboligforenin-

gens beboere også steget, og i den henseende har man haft 
nogle udfordringer med tilgængelighed i afdelingerne, som 
eksempelvis ikke har elevatorer til gangbesværede. Som en 
fremsynet forening er man naturligvis interesseret i at frem-
tidssikre og derigennem møde nutidens og fremtidens krav. 
Derfor er man i gang med et projekt, hvor det påtænkes at 
renovere foreningens ældste byggeri på Tingvej; blandt andet 
ved at indrette større og færre lejemål samt opsætte elevato-
rer.

”Vi bygger en skønnere by” var titlen på Andelsboligforenin-
gens reklameskrift fra 1956. Hvis man en solrig eftermiddag 
cykler rundt i byen, kigger op på lejlighederne, hører børnene 
le på legepladserne og tænker lidt på, hvor mange mennesker, 
der gennem tiden har haft deres liv i en af de mange bolig-
blokke – eller ”kasser”, som man kaldte dem i 1940’erne, så 
er man ikke i tvivl om at Andelsboligforeningen har været en 
vigtig faktor i bestræbelserne på at gøre Nykøbing til en skøn-
nere by og et bedre sted at bo.  

Nykøbing Mors Andelsboligforening er en moderne forening, som er fulgt med tiden og har udviklet sig 
løbende i takt med alverdens moderne bekvemmeligheder. Den meste kontakt kan i dag ordnes online via 
foreningens hjemmeside, men heldigvis er der også stadig mulighed for at ringe til de søde kontordamer 
eller møde personligt op i Østergade.
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