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Salling Bank efter ombygningen i 1990-1992.
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Danmark
1986: Regeringen og Socialdemokratiet gennemfører en skattereform. Skattefradragene flyttes fra indtægten til fradrag i skatten, så deres skateværdi begrænses til ca. 50%.
Der indføres beskatning af realkreditinstitutioner og fonde. Børnechecken indføres. Et
flertal i Folketinget blokerer for ”EF-pakken”, der bl.a. vil indføre det ”indre marked”
i EF. Regeringen udskriver en vejledende folkeafstemning, hvor et flertal på 56% stemte for ”pakken”, som derefter blev vedtaget i Folketinget. Arbejdsløsheden falder, og
folk i arbejde kan øge forbruget. For at bremse forbrugsstigningen gennemføres ”kartoffelkuren”, der lægger afgift på forbrugslån, strammer reglerne for køb på afbetaling
og forhøjer stempelafgifterne. Det gøres sværere at optage realkreditlån, og byggeriet
sættes i omtrent i stå i de kommende år.
1987: Ved overenskomstforhandlingerne nedsættes arbejdstiden til 37 timer om ugen
over tre år. Ved Folketingsvalget taber regeringspartierne tilsammen 7 mandater, og
regeringen bliver afhængig af både de radikale og Fremskridtspartiet. SF får 27 mandater, og partiet ”Fælles Kurs” kommer i Folketinget. Anker Jørgensen går af som formand for Socialdemokratiet og afløses af Svend Auken.
1988: Byggeriet af Storebæltsbroen påbegyndes. Regeringen går af på spørgsmålet
om, hvorvidt udenlandske krigsskibe, der ligger til i danske havne, skal meddele, hvilken bevæbning de har ombord. Ved Folketingsvalget - kun ni måneder efter det sidste vinder Fremskridtspartiet 9 mandater. Statsminister Poul Schlüter opsiger regeringssamarbejdet med CD og Kristeligt Folkeparti og danner en mindretalsregering med
Venstre og radikale. TV2 starter sine udsendelser.
1989: Tamil-sagen starter med et angreb fra ombudsmanden på justitsminister Erik
Ninn Hansen. DKP, VS og SAP (Socialistisk Arbejderparti) danner Enhedslisten.
1990: Der iværksættes en dommerundersøgelse af Tamil-sagen. Regeringen kan ikke
blive enige med Socialdemokratiet om finansloven og vælger at udskrive valg. Ved Folketingsvalget vinder Socialdemokratiet 14 mandater og når op på 69. Venstre vinder 7
mandater, mens de konservative taber 5 og de radikale 3. De radikale træder ud af regeringen, der fortsætter som en V-K mindretalsregering.
1991: Regeringen sender korvetten ”Olfert Fischer” til Golfen, hvor den skal deltage i krigen mod Irak. Øresundsbroen vedtages.
1992: Flygtningeloven strammes, så familiesammenføringer vanskeliggøres. Poul
Nyrup Rasmussen vælter Svend Auken som formand for Socialdemokratiet. Den 2. juni
stemmer et snævert flertal ved en folkeafstemning nej til EU-traktaten, der bl.a. indeholder forslag om en monetær union, fælles EU-borgerskab m.m. Samme måned vinder Danmark for første gang Europamesterskabet i fodbold. I efteråret indgår regeringen, Socialdemokratiet, de radikale og SF ”det nationale kompromis”, der indeholder
fire ”forbehold” bl.a. mod den monetære union. Kompromiset accepteres af de øvrige
EU-lande på et EU-topmøde i Edinburgh i december.
1993: EU’s indre marked træder i kraft den 1. januar. Den 14. januar offentliggøres
dommerundersøgelsen af Tamil-sagen. Regeringen går af samme dag og erstattes af en
293

socialdemokratisk ledet firkløverregering med de radikale, CD og Kristeligt Folkeparti. Regeringen, der får Poul Nyrup Rasmussen som statsminister, er den første flertalsregering siden 1964. Regeringen gennemfører en lang række forslag, der skal ”kickstarte” den danske økonomi og nedbringe arbejdsløsheden, der har rundet de 350.000.
Edinburgh-kompromiset vedtages ved en folkeafstemning.
1994: Ved folketingsvalget taber Socialdemokratiet 7 mandater, CD 4 og Kristeligt
Folkeparti ryger ud af Folketinget. Venstre vinder 11 mandater og Enhedslisten kommer
i Folketinget med 6 mandater. Musikeren Jacob Haugaard vælges som den første udenfor partierne. Efter valget danner Poul Nyrup Rasmussen en trepartiregering, bestående af Socialdemokratiet, de radikale og CD.
1995: Regeringen indgår forlig med de konservative om finansloven. For første gang
i 16 år er det lykkedes at splitte Venstre og konservative.
1996: Regeringen indgår forlig med SF om finansloven, som reddes igennem Folketinget ved, at Enhedslisten undlader at stemme. Få dage efter forlader CD regeringen,
der fortsætter som en socialdemokratisk-radikal mindretalsregering.
1997: Jacob Haugaard leverer den afgørende stemme ved finanslovens vedtagelse.
CD og SF er forligspartnere ved forskellige dele af finansloven.
1998: Ved Folketingsvalget er regeringens mandattal uændret. Dansk Folkeparti
kommer i Folketinget med 13 mandater, og Kristeligt Folkeparti kommer ind igen med
frie mandater. Ved en folkeafstemning siger et flertal ja til en ny EU-traktat - Amsterdamtraktaten. Regeringen og venstrefløjen indgår forlig om ”pinsepakken”, der reducerer skattefradrag og indfører større grønne afgifter. I efteråret indgår regeringen forlig med Venstre om efterlønnen. Forliget vækker stor utilfredshed hos de socialdemokratiske vælgere.
1999: Regeringen laver ”kludetæppe-forlig” om finansloven med CD og SF i centrum. Den 3. december rammes Danmark af den værste storm i nyere tid.
2000: Ved afstemningen om ophævelse af forbeholdet om EU’s monetære union
stemmer et flertal på 53 % nej.

Skiveegnen
For 125 år siden var landbruget egnens bærende erhverv. Hvis landbruget gik godt, gik
det egnen godt. I 2001 spiller landbruget stadig en væsentlig rolle på egnen, men dominansen er tabt. Landbruget år 2001 beskæftiger kun en beskeden del af egnens befolkning, men specialisering i svine-, kvæg- eller kornavl har forøget landbrugets produktion, så den økonomisk set stadigvæk er af stor betydning for egnen.
Industrien præges også af specialisering. Traditionelle industrier som tekstil og jern
er væk eller på vej til Østeurpa, men i stedet er der opstået nye industriområder: Tryksager, møbler og elektronik, hvor egnens virksomheder kan gøre sig gældende.
Butiksdøden har været hård ved butikkerne i de mindre byer. Nogle steder har man
ikke længere en dagligvarebutik, men i bedste fald en døgnkiosk eller benzintank. I Ski294

ve har supermarkederne, især Føtex og Kvickly, overtaget dagligvaremarkedet, mens
specialbutikkerne fortsat præger byens centrum.
Turismen er kommet til som et nyt erhverv. Egnen har fået nye turistattraktioner i
form af ”åbne” herregårde og Skive Badeland.
Trafikalt set truer udviklingen med at anbringe egnen på en sidevej til den midtvestjyske motorvej. Forsøget på at etablere ruteflyvning fra Skive Lufthavn blev ingen
succes, mens Skive Havn efter en række turbulente år synes at være på vej fremad igen.
Kulturen - både den folkelige og kulturinstitutionerne - spiller en stadig større rolle.
Egnen er dækket af lokalhistoriske arkiver og museer, og som et resultat af ”kulturregionsforsøget” 1996-1999 har egnen fået egnsmusikskole og egnsbilledskole.
Idrætten er egnens største folkelige bevægelse, men den har udviklet sig i flere retninger. Langt hovedparten af idrætsudøverne dyrker idræt på motionsplan, mens f.eks.
spillerne i egnens førende fodboldklub, Skive Idrætsklub, i dag er på kontrakt og aflønnes af et aktieselskab.
På det offentlige område har egnen måttet vinke farvel til told- og skattevæsenet, og
dommerkontoret og politiet er i fare. Centraliseringen truer, også på amtsplan, og det
var en af grundene til, at kampen om Skive Sygehus i begyndelsen af 1990’erne blev så
hård.
Da Salling Bank åbnede for 125 siden, var dens opgave at ordne først og fremmest
landbrugets bankforretninger. I dag udfører banken såvel traditionelle bankopgaver,
formidler kreditforeningslån, tegner forsikringer og meget mere - og fungerer som
familiernes og erhvervslivets økonomiske rådgiver.

Landbruget
Efter Danmarks indtræden i Fællesmarkedet i 1973 begyndte landbruget for alvor at
specialisere sig. Det traditionelle landbrug med svin og kreaturer blev afløst af store
specialiserede landbrug, der koncentrerede sig om svineavl, kvægavl, mælkeproduktion eller kornproduktion. Mange små husmandsbrug og landbrug blev lagt sammen til
større enheder. Efter 1970 forstummede enhver tale selv på den radikale Skiveegn om
udstykning til husmandsbrug! Landbruget er blevet mere og mere præget af store svine- eller kvægfarme, der leverede et stort antal dyr til slagteriet hvert år. På den anden
side er der opstået mange deltids- eller ”hobby- landbrug”, hvor en eventuel indtægt fra
landbruget kun spillede en beskeden rolle.
Specialiseringen af landbruget er foregået sideløbende med en stor effektivisering.
Landbrugsproduktionen frembringes af stadig færre landmænd. I dag drives det typiske
landbrug af en familie med en enkelt eller to ansatte.
Specialiseringen har medført en meget intensiv landbrugsdrift, som har bragt landbruget i konflikt med det øvrige samfund. Det er f. eks. kommet til udtryk i debatten
om Virksunddæmningen og Hjarbæk Fjord. I 1966, da Virksunddæmningen blev indviet, var der ikke mange, der stillede spørgsmålstegn ved den. Tyve år senere blev der rejst
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Landbrugsdrift kan være en alsidig virksomhed. På Eskjær suppleres landbruget bl.a. med produktion af
juletræer, og hvert år i december sælges der juletræer til egnens beboere. I 1994, hvorfra dette fotografi
stammer, kom der 1.500 gæster til Eskjær, hvor de købte juletræer, pyntegrønt, smagte på vin i kælderen
eller fik en tur i hestevogn. Foto: Casper Jacobsen.

stadigt stærkere krav om at få den åbnet eller helt fjernet. Det viste sig nemlig, at en stor
tilførsel af kvælstof fra vandløbene, der løb ud i Hjarbæk fjord, medførte en algevækst,
der om sommeren omtrent udraderede alt andet liv i fjorden og skabte en årligt tilbagevendende myggeplage. Selvom jordejerne, der nød godt af Virksunddæmningens vandsænkning i Hjarbæk Fjord, protesterede, var stemningen vendt, og Viborg Amtsråds
flertal vedtog, at Virksunddæmningen skulle åbnes, så der kunne komme saltvand ind i
fjorden. Miljøet var blevet vigtigere end landbruget.
Landbrugets virksomheder er også blevet større. De små andelsmejerier forsvandt
allerede ved dannelsen af Skiveegnens Mejeriselskab i 1970. Efter SMS’ sammenlægning med MD Foods i 1985 blev de resterende mejerier - senest Durup - nedlagt, så der
nu kun er det private Thise Mejeri tilbage på Skiveegnen. MD Foods er i dag sammenlagt med det svenske Arla og drives nu videre under dette navn.
En tilsvarende udvikling er sket på slagteriområdet. I midten af 1990’erne blev Skive Andelsslagteri eller Jutland slagterierne, som slagteriet hed på daværende tidspunkt,
sammenlagt med Vestjyske Slagterier i Struer. Vestjyske Slagterier er i dag gået sammen med andre slagterier til storslagteriet Danish Crown.
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I 1972 flyttede Bdr. Furbos møbelfabrik i egne lokaler i Røddings industrikvarter. Her ses fabrikant Keld
Furbo i fabrikkens nye lagerhal i 1984, hvor stabler af træ ligger klar til at blive til borde til USA og mellemøsten. Foto: Birgitte Rødkær.

Bøger, møbler og højtalere
En epoke i Skiveegnens industrihistorie er ved at være til ende. Industriens ”flagskib”
gennem næsten 125 år - Skive Jernstøberi, siden kendt som GYRO, TT-Agro, Nordsten
og nu Howard - flytter om få år produktionen til udlandet. Flytningen er et udtryk for,
at den traditionelle industrivirksomhed, der beskæftiger mange ufaglærte, ikke længere
kan klare sig i den skærpede internationale konkurrence, der fulgte i kølvandet på kommunismens sammenbrud i 1989. Noget tyder på, at jern- og metalindustrien er ved at få
samme skæbne som tekstilindustrien, der er helt forsvundet fra egnen i dag.
Spydspidserne i egnens industri har i de senere år været trykkerierne, møbelindustrien og elektronikfabrikkerne. Egnen har forholdsvis mange bogtrykkerier og et af Nordeuropas store bogbinderier, Chr. Hendriksens Bogbinderi. Et andet speciale er møbelindustrien i Salling, der har udviklet sig fra at være en biproduktion i 1930’erne og
1940’erne til at blive en international eksportsucces. Egnens tredie speciale er elektronikindustrien, der bl.a. er koncentreret i Skive (f. eks. virksomheder som Dantherm,
Dantherm HMS og DEIF) og i det nyindustrialiserede Glyngøre (JAMO og Skov A/S).
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Butikshandelen
De sidste 25 år har været hårde ved butikkerne på landet. Hvor landsbyerne i 1970 stadigvæk havde en butiksstruktur, der svarede til forholdene omkring 1900, er der siden
blevet luget kraftigt ud. Bortset fra de allerstørste landsbyer som f. eks. de gamle stationsbyer, er der mange steder kun et par butikker tilbage. I Nordfjends er der bortset fra
Højslev Stationsby kun en enkelt dagligvarebutik tilbage, og det nordøstlige Salling er
også hårdt ramt af butiksdøden.
Handelen i Skive domineres af supermarkederne og specialbutikkerne. Med åbningen af Føtex i 1990 valgte Kvickly for at klare sig i konkurrencen at flytte fra Asylgade til et nyopført butikscenter ved Ågade, som ud over supermarkedet skulle rumme en
række specialbutikker. Det viste sig hurtigt, at huslejerne i Søndercentret var så høje, at
specialbutikkerne holdt sig væk. Bygherren gik konkurs - ikke kun p.g.a. Søndercentret! - og FDB overtog ejerskabet. I en periode måtte FDB selv åbne butikker i en stor
del af centret, men det lykkedes efterhånden at få andre butikker til at leje sig ind i centret.
I bykernen blev de gamle butiksgader i løbet af 1970’erne og 1980’erne omdannet til
gågader. For at klare sig i konkurrencen med supermarkederne og nabobyernes butikker oprettede butikkerne i bykernen ”Skive City Center”, der står for den fælles markedsføring af Skive som handelsby.

Den 26. februar 1992 blev Søndercentret indviet. Til at begynde med var der ikke mange andre butikker
end Kvickly i centret. Foto: Steen Don.
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For at gøre Skive mere attraktiv har Skive kommune i 1990’erne arbejdet for at gennemføre byforskønnelse. Et væsentligt led i denne har været de mange facaderenoveringer, som har fremdraget mange af de spændende bygninger, som Skive har. Det er en
helt anderledes oplevelse at gå en tur i Skives bykerne i dag end for ti år siden.
Bortset fra butikscentrene i Egeris, Dalgas og Resen er der ikke mange butikker tilbage uden for Skive bykerne.
Til gengæld har egnen fået en ny type dagligvarebutikker: ”Døgneren” og ”Tanken” døgnkiosken og benzinstationen. Her er der åbent mange timer hver dag, også i weekenden. Vareudvalget er beskedent og betjeningen udføres af unge, der mangler lommepenge.

Motorvej, lufthavn og Dronningekaj
Ved begyndelsen af den periode, som denne bog dækker, diskuterede egnen jernbaner 125 år senere gælder det motorveje. Diskussionen drejer sig stort set om det samme:
”Hvis vi ikke får jernbanen (1870’erne)/motorvejen (1990’erne), kommer udviklingen
til at gå uden om os.” Viborg Amtsråd har forsøgt at binde det langstrakte Viborg Amt
sammen v.h.a. Hovedvej A 26, mens Skiveegnens politikere kigger mod syd til den
kommende motorvej ved Herning og prioriterer en motortrafikvej fra Skive til Herning
højere end en udbygning af Hovedvej A 26.
I 1990’erne satsede Skive på at udbygge egnens transportmuligheder. I 1975 fik Skive en ny flyveplads ved Vinkel til erstatning for den gamle, der lå på de områder, som

Arbejdet med at fylde den tidligere nordhavn i Skive op er i fuld gang i september 1993. Knap et år senere blev den nye havnekaj indviet af dronning Margrethe. Foto: Casper Jacobsen.
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Skive Kaserne overtog i 1969. Lige siden 1975 havde politikerne diskuteret, om man
skulle forsøge at starte ruteflyvning fra Skive til København. Efter 20 års diskussion
lykkedes det ved fælles kommunal og privat indsats at få skaffet de nødvendige midler
til de faciliteter, som ruteflyvningen krævede. Det lille luftfartsselskab ”Sun Air” åbnede en flyrute, men med så få afgange, at ruten ikke kunne konkurrere med ruten fra Karup Lufthavn, der tilbød mange daglige ture. Allerede efter et år opgav ”Sun Air” at flyve mellem Skive og Kastrup, og siden er det ikke lykkedes at få ruteflyvningen i gang
igen. I 2001 har Skive Byråd draget konsekvensen og skåret aktiviteten på lufthavnen i
Vinkel kraftigt ned. Forsøget på at oprette flyruten mellem Skive og Kastrup skabte stor
politisk debat, både for, under og efter.
Der var lige så stor debat om renoveringen af Skive Havn - efter at den var gennemført, for selve renoveringen blev støttet af et enigt byråd. Nordhavnen fra 1920’erne var
i så dårlig stand, at den enten måtte nedlægges eller sættes istand. Byrådet valgte det
sidste: Havnebassinet blev fyldt op, så området kunne bruges til ”havnerelaterede” virksomheder, og der blev bygget en ny kaj ud til fjorden. Kajen blev døbt ”Dronningekajen”, for det første skib, der lagde til ved den nye kaj, var kongeskibet ”Dannebrog”
med dronning Margrethe og prins Henrik om bord. Regentparret aflagde deres første
”officielle” besøg i Skive by og på Skive Kaserne. Besøget vakte meget stor opsigt. De
mest uventede ting skete – f. eks. anskaffede Skive Museums midlertidige leder sin
første habit siden konfirmationen. Da festlighederne den 2. september 1994 var ovre,
viste det sig, at der var længere mellem skibene i havnen, end der var budgetteret med.
I de følgende år fik havnen derfor store underskud og kunne slet ikke forrente den store investering, som var foretaget. Skive kommune måtte overtage betalingen af havnens
gæld, men i de seneste par år har godsmængden været stigende og havnen har givet et
beskedent overskud.

Skiveegnen i klemme?
Konkurrencen mellem byerne om offentlige institutioner har altid været hård. Edbsystemernes indtog i de sidste 20 år, der har gjort det muligt at centralisere mange funktioner, har ikke gjort konkurrencen mindre. Opgaven for by og byråd handlede nu om
at sikre, at de sammenlagte institutioner blev anbragt i ”vores by” og ikke i nabobyen.
Skives hårde konkurrent i dette spil er Viborg, der på forhånd har haft en del gode kort
på hånden som amtets største by med amtskommunens kontorer, Vestre Landsret m.m.
I denne situation har det ikke været let at ligge kun 30 kilometer væk.
Resultatet har da også været, at told- og skattevæsenet blev flyttet til Viborg, og at
Skive i dag er en del af postområde Viborg, godt nok med eget postkontor, men underlagt ledelsen i Viborg. På retsområdet diskuteres der i dag sammenlægning af rets- og
politikredse. Ekspertudvalgenes udspil er i begge tilfælde at samle tingene i Viborg. Om
det bliver til noget, er ikke afgjort endnu, men hvis det sker, vil Arbejdstilsynet være
den eneste statsinstitution, der har hovedkontor i Skive.
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Spørgsmålet om nedlæggelsen af fødeafdelingen på Skive Sygehus rejste en proteststorm på Skiveegnen.
Amtsborgmester Bent Hansen var i strid modvind, da han mødte 800 borgere fra egnen på et møde den 18.
marts 1992, arrangeret af foreningen ”Forældre og Fødsel”. Foto: Casper Jacobsen.

På denne baggrund kan det vel næppe undre, at det vakte kolossal utilfredshed på
Skiveegnen, da det i begyndelsen af 1990’erne kom frem, at et flertal i Viborg Amtsråd
ville flytte flere afdelinger, bl.. a. fødeafdelingen, fra Skive Sygehus til Viborg Sygehus.
Der rejste sig en proteststorm på egnen, som fik konsekvenser ved amtsrådsvalget i
1993. SF, der gik hårdt imod i amtsrådet, fik et rekordvalg på Skiveegnen, mens der
blev skiftet kraftigt ud blandt de øvrige partiers kandidater. På Skiveegnen blev der kun
valgt modstandere af centraliseringen, men da det kom til stykket, kunne de ikke rokke
den siddende amtsborgmester, Bent Hansen. Fødeafdelingen forblev i Viborg, men Skive fik i stedet en jordemoderledet fødeklinik, som tager sig af ukomplicerede fødsler.
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Fra firepartisystem til mangepartisystem
Kommunesammenlægningen i 1970 skabte ikke lige stor begejstring overalt. Mange
steder var beboerne bange for at forsvinde i ”storkommunen”, og det betød, at der ved
valgene efter 1970 mange steder blev opstillet ”borgerlister”, hvis kandidater skulle
repræsentere sognet i kommunalbestyrelsen. Der var flest borgerlister ved de første
kommunalvalg, men efterhånden er borgerlisterne forsvundet. På Skiveegnen findes de
kun i de to Nordsallingkommuner - der da også er de kommuner, der har gennemført de
fleste skolenedlæggelser. Tendensen i 1980’erne og 1990’erne har været, at når skolen
- sognets samlingssted - kom i fare, blev der oprettet en borgerliste.
Kommunalbestyrelserne er også blevet præget af den landspolitiske udvikling. Efter
de fire gamle partiers ”katastrofevalg” i 1973 mistede de også monopolet i kommunalbestyrelserne. SF, Fremskridtspartiet og i mindre grad CD og Kristeligt Folkeparti har
kunnet indvælge medlemmer i kommunalbestyrelserne i perioder. Senest er Dansk Folkeparti kommet til.
Borgmesterposterne i egnens kommuner er først og fremmest blevet besat af Socialdemokratiet, Venstre og de radikale. I perioden 1986-1990 havde Socialdemokratiet fire
af de fem borgmesterposter - ved det seneste kommunalvalg fik partiet ikke en eneste.
Borgmesterposten i Skive, som Socialdemokratiet havde haft siden 1929, gled over til et
borgerligt valgforbund, der udpegede den konservative Søren Andersen til borgmester.

De mange politiske partier gav trængsel, når der var vælgermøde. Her deltager folketingskandidater for 9
partier ved et vælgermøde i Breum Sognegård før folketingsvalget i 1987. Fra venstre ses Frede Vester Hansen, CD, Lasse Budtz, Socialdemokratiet, Knud Gaarn Larsen, Kristeligt Folkeparti, Else Theill Sørensen,
Det konservative Folkeparti, Svend Heiselberg, Venstre, Margrethe Andersen, DKP, Leif Hermann, SF, Asger
Baunsbak Jensen, Det radikale Venstre og Svend Aage Fauerholdt, Fremskridtspartiet. Foto: Steen Don.
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Turismen
I 1919 stiftedes Forskønnelses- og Turistforeningen for Skive, og Omegn, der i mange
stod for turistarbejdet på Skiveegnen. I løbet af 1950’erne blev turistarbejdet professionaliseret ved oprettelsen af Skive Turistkontor, der i dag er en virksomhed med adskillige ansatte.
I 1960’erne og 1970’erne, hvor bilerne for alvor bragte turister til egnen, bestod en
væsentlig del af turistarbejdet i at tage sig af de tyske sommerhusturister, der lejede sig
ind i husene i de nye sommerhusområder, der blev anlagt langs Limfjordskysterne.
I de senere år er antallet af tyskere svundet ind, og turistarbejdet har ændret sig til
også at være markedsføring af egnens seværdigheder over for danskere fra andre dele
af landet og fra de nordiske nabolande.
Ud over de gamle seværdigheder - Spøttrup og Hjerl Hede - er der kommet nye til i
løbet af 1990’erne. I 1990 kunne man tage den første svømmetur i det nyåbnede ”Skive Badeland”. Badelandet var det første i Midtjylland, og det var tænkt som en turistmagnet, der skulle tiltrække flere hundrede tusinde gæster hvert år. Det ambitionsniveau har det knebet med at holde, især efter at nabobyerne har fået deres egne badelande. Egnens herregårde er blevet en ny attraktion. I løbet af 1990’erne er Stårupgård
blevet istandsat fra yderst til inderst, og flere andre herregårde er blevet åbnet for turister i mere begrænset omfang.

Flere af egnens herregårde er blevet åbnet i større eller mindre omfang for turister og andre interesserede. En af dem er Grinderslevkloster, der midt i 1990’erne havde ca. 800 overnattende ”landboturister”.
Her står Lis Kirketerp-Møller i herregårdens havestue i marts 1995, hvor hele herregården fungerede som
udstillingslokale for ni kunstnere fra Skiveegnen. Foto: Casper Jacobsen.
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Nye kulturfacetter
Siden dannelsen af Skive og Omegns Teaterkreds har Skiveegnen haft mulighed for at
se teater på professionelt niveau. En stor del af teaterforestillingerne har tilhørt den ”lettere genre”, underholdningsteatret, men teaterkredsen har også bragt mange, mere
krævende teateroplevelser til egnen, i de senere år også operetter og operaer, der vises
i Skive-hallerne.
Den klassiske musik er blevet præsenteret af egnens musikforeninger, og kirkerne har
været flittige til at afholde arrangementer med kirkemusik. Jazzen er siden stiftelsen af
Skive Jazzklub i slutningen af 1980’erne blevet en fast del af Skiveegnens musikliv,
mens rockmusikken ikke har haft tilsvarende muligheder. Der mangler stadig et spillested, hvor rockmusikken kan præsenteres mere regelmæssigt.

Afslappet stemning ved Sundsøre festivalen i 1992. Foto: Steen Don.
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De lokale rockmusikere har i 1990’erne medvirket i Skive kulturelle Samråds store
”kulturuger” (1990-1994), og lejlighedsvis ved egnens to store musikfestivaler, Sundsøre Festival og Beach Party i Skive. Festivalerne har dog først og fremmest lagt vægt på
at præsentere tidens store danske rock- og popnavne, mens egnens musikere har medvirket ”i kanten” af festivalerne. Begge festivaler har fået deres egen profil. Sundsøre
Festival har lagt vægt på at holde en vis, begrænset størrelse, mens Beach Party har haft
vokseværk. Det har betydet store tab, når det regnede, og udskiftninger på arrangørsiden!
De ”gamle” egnsfester, Salling Landboforenings dyrskue, Børnehjælpsdagene og
Ringriderfesten (genoplivet i 1983) afholdes stadig hver sommer, men de har haft svært
ved at fastholde de besøgstal, de havde i tiden før fjernsynet. Det har vist sig at blive
stadig sværere at få nok frivillige til at gennemføre festerne på det gamle niveau. Egnsfesterne har også fået konkurrence fra byfesterne: Enhver landsby med respekt for sig
selv holder hver sommer en byfest med et broget indhold, spændende fra gadefodbold
til lokalrevy med spisning og dans.
Dannelsen af storkommunerne i 1970 medførte en større interesse for lokalhistorien.
Skive fik sit lokalhistoriske arkiv - Skive byhistoriske Arkiv - i 1966, og i 1970’erne
blev der oprettet lokalhistoriske arkiver i egnens øvrige kommuner. Arkiverne i
omegnskommunerne var i begyndelsen drevet af frivillige, men efterhånden som de er
vokset, er de fleste blevet til kulturinstitutioner med lønnet arbejdskraft. Egnens museer
har gennemgået en tilsvarende udvikling. Skive Museum, Skive Kunstmuseum og Fur
Museum er i dag statsanerkendte museer med adskillige akademiske medarbejdere. I de
seneste år har egnen fået to nye museer: Mønsted Kalkgruber og Sallingsund og
Omegns Museum.
Museer og arkiver har i mange år haft et tæt samarbejde, og derfor var man klar, da
Skiveegnen i årene 1966-1999 blev udnævnt til ”kulturregion Salling-Fjends” af kulturministeren. Kulturregionen var en del af et ministerielt forsøg med at lægge statstilskudsmidler ud til lokalområderne. På Skiveegnen blev kultur- og fritidslivet opdelt i
en række områder, der nedsatte hver sit råd. Rådene bestod af aktører på området, men
det var karakteristisk, at de råd, der beskæftigede sig med kultur (musik, kunst, historie, teater) fungerede bedre end de råd, der beskæftigede sig med folkeoplysning (idræt,
spejdere, aftenskoler). Efter forsøgsperiodens udløb blev kulturregionen gjort permanent.
Som led i kulturregionsforsøget forsøgte planlæggerne af opstille nogle ”fyrtårne”,
som specielt skulle markere egnens kulturliv. De vakte en del modstand, som også rettede sig mod planen om at skabe en ”middelalderlandsby” ved Spøttrup. Der har været
langt større fodslag om at gøre ”Resenlund” til ”kulturcenter”. I begyndelsen af
1980’erne overtog amterne driften af åndssvageanstalterne. Viborg Amt begyndte hurtigt at nedlægge afdelingerne på Resenlund til fordel for mindre bofællesskaber, og i
2000 forlod de sidste beboere Resenlund. På dette tidspunkt var arbejdet på at gøre Resenlund til en center for ”museer, kunst og musik” i fuld gang. Målet er at flytte Skive
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Museum og Skive Kunstmuseum samt Salling-Fjends Musikskole til Resenlund, hvor
”Det jyske ensemble” allerede holder til, og omskabe det gamle sanatorium til et kulturelt ”kraftcenter”, der også kan vække interesse uden for egnen.

Idrætten - fra amatører til professionelle
Egnens store folkelige bevægelse, idrætten, har fortsat godt fat i befolkningen, selvom
idrætten på mange måder har forandret sig.
På landet er mange af de små ”sogne-klubber” slået sammen til klubber for et større
område, efterhånden som det kneb mere og mere med at stille hold. Det har været for-

Sponsorater er blevet en vigtig del af indtægterne for de idrætsklubber på egnen, der vil spille på topniveau. Salling Banks sponsorat har været med til at gøre det muligt for Skive Idrætsklub at spille i 1. division. Foto: Skive Folkeblad.
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udsætningen for at kunne klare sig på et rimeligt højt niveau i turneringerne. De fleste
idrætsklubber på landet tilbyder stadigvæk flere idrætsgrene, typisk fodbold, håndbold,
badminton og gymnastik, men efterhånden er der også opstået mere specialiserede
klubber, der kun dyrker en idrætsgren.
I Skive er der sket en stor vækst i antallet af idrætsudøvere, samtidig med at antallet
af klubber er vokset støt.
I mange år var Skive Idrætsklub stort set alene om at tilbyde fodbold, men i løbet af
de sidste 20 år er der opstået en række fodboldklubber, der spiller fodbold i de lavere
rækker. SIK har i 2000 taget springet ind i den professionelle fodboldverden med oprettelsen af SIK Elite A/S, der driver klubbens professionelle afdeling. I 2000 rykkede SIK
for første gang op i l. division, landets næstbedste fodboldrække, og ønsket om fortsat
at kunne være med på - mindst! - dette niveau har været bevæggrunden bag stiftelsen
af SIK Elite A/S. At SIK har kunnet være med i 1. division skyldes ikke mindst, at det
er lykkedes klubben at skaffe gode sponsorer, bl.a. har Salling Bank spillet en væsentlig rolle som klubbens hovedsponsor i de senere år. Sponsorater er i dag en helt afgørende forudsætning for en klub, der har ambitioner om at være med på topplan. Den ”glade amatør”- leder, der brænder for sin idræt, må i dag også have et vist talent som forretningsmand, hvis han skal kunne styre en millionforretning.
Idrætstilbudene er også blevet bredere i de senere år. Der er kommet klubber for
adskillige nye idrætsgrene, f. eks. rappelling, flere former for kampsport, skateboard o.
m. a. De nye klubber har betydet, at nutidens idrætsfolk kan vælge mellem mange flere idrætsgrene end for 25 år siden og dyrke dem på alle planer - lige fra motionist til
top-professionel.

”De financielle supermarkeder”
Tidligere tiders skarpe skel mellem banker, sparekasser, giro, kreditforeninger og forsikringsselskaber er i dag næsten forsvundet.
I begyndelsen af 1990’erne – umiddelbart før EU’s ”indre marked” trådte i kraft –
gik der en fusionsbølge gennem finansverdenen. De store pengeinstitutter slog sig sammen til to storbanker, Den danske Bank og Unibank. De to storbanker slog deres filialer i Skive sammen, og det betød, at antallet af banker i Skive faldt. Faldet var kun kortvarigt, for kreditforeninger og forsikringsselskaber begyndte at oprette banker. Kreditforeningen Nykredit og forsikringsselskabet Alm. Brand har i dag bankfilialer i Skive.
Postgiro blev privatiseret til Girobank (siden fusioneret med Bikuben til BG Bank), og
endelig er to af egnens små sparekasser rykket ind i Skive. Sparekassen Midt-Vest (tidl.
Jebjerg-Lyby Sparkasse) og Sparekassen Balling har åbnet filialer i Skive.
Den moderne edb-teknologi er baggrunden for den nyeste udvikling i finansverdenen: Net-bankeme, der fungerer via internettet. De første net-banker er startet, men
spiller – endnu - ingen rolle i Skive.
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Salling Bank 1986-2001

Direktør P.H. Steenberg hilser på sin efterfølger, Poul Erik Bastrup i 1986. Foto: Birgitte Rødkær.

Ny chef for Salling Bank
I foråret 1985 meddelte bankdirektør P.H. Steenberg, at han ønskede at gå på pension.
Bestyrelsen ansatte den 34-årige Poul Erik Bastrup fra Østjydsk Bank i Mariager.
Poul Erik Bastrup kom i lære i Himmerlandsbanken i Hobro i 1970. Efter aftjening
af værnepligten blev han bestyrer af Himmerlandsbankens afdeling i Fårup, men blev
kort tid efter udnævnt til bestyrer af bankens nye afdeling i Aalestrup. I 1980 blev han
kreditchef og næste trin i karrieren blev stillingen som souschef og direktionssekretær
i Østjydsk Bank, hvorfra han skiftede til stillingen som direktør i Salling Bank.

Tiderne skifter
Bastrup overtog ledelsen af banken i en tid, hvor konkurrencen på bankområdet var
skærpet. Alle de store banker var repræsenteret i Skive - med undtagelse af Den danske
Landmandsbank - så der var kamp om kunderne. Samtidig blev finansmarkedet liberaliseret, så der efterhånden kom andre aktører - kreditforeninger og forsikringsselskaber
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- ind på bankernes traditionelle område, mens bankerne bevægede sig ind på deres og
begyndte at tegne forsikringer og give kreditforeningslignende lån. Danmark blev mere
og mere integreret i EU’s indre marked, og virksomhederne blev mere internationalt orienterede med voksende behov for valutahandel m.m. Sidst, men ikke mindst, blev årene efter vedtagelsen af den såkaldte ”kartoffelkur” i 1987 præget af faldende forbrug,
omtrentligt byggestop og stor arbejdsløshed. Alvorlige valutakriser i 1986 og især i
efteråret 1992 gjorde det ikke nemmere at drive bankvirksomhed. I begyndelsen af
90’erne oplevede Danmark for første gang siden 1920’erne banklukninger i større stil
- samtidig med at storbankerne gennem fusioner gjorde sig klar til at konkurrere på det
europæiske marked.

En ny stil
Bankens svar på udfordringerne var en helt ny stil - Salling Bank blev til ”din friske
pengebutik” med nyt logo, design og den velkendte blå farve. Banken skulle være ”en
aggressiv og offensiv bank”, der markerede sig som ”en virkelig dynamisk samarbejdspartner på det økonomiske område”.
I løbet af Bastrups to første år i banken blev der iværksat en lang række nye initiativer:
Salling Finans A/S blev oprettet ved overtagelse af et eksisterende selskab. Salling
Finans A/S skulle handle med pantebreve, og der var allerede en portefølje i det opkøbte selskab.

”Salling Bank - din friske pengebutik” - sådan lød bankens nye slogan i 1986.
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I 1978 forsvandt den lange skranke fra Salling Banks ekspeditionslokale til fordel for to ”kasseøer”. I
1990-1992 blev lokalet fornyet endnu en gang i forbindelse med installering af et nyt edb-anlæg. Her ses
lokalet midt i 1980’erne. Foto: Poul Jensen.

I begyndelsen af 1987 åbnede Salling Finans A/S en afdeling i Århus.
Banken fik en arbitrage-afdeling, ”d.v.s. en afdeling, som på højeste plan og med forbindelse til hele verden handler med valuta i stor stil.” ”Arbitrage er valutahandel mellem banker verden over, og noget som åbner mulighed for spekulation i aktier. ...
erhvervskunder og privatkunder kan godt være med i dette spil, som kræver en indsats
på 10% af det beløb, som sættes på højkant”, forklarede Skive Folkeblad den 5. juli
1986. Der kunne tjenes store penge, men der kunne også tabes mange, advarede avisen.
Afdelingen blev udstyret med den nyeste teknik, så man nu kunne følge kursudviklingen overalt i verden minut for minut.
I marts 1987 åbnede banken fælles børsmæglerfirma i København, J.P. Børsmæglerselskab, sammen med 19 andre jyske banker. Salling Bank var allerede deltager i
”Investbank” sammen med 10 andre jyske banker, og det var meningen, at ”Investbank”
skulle udgøre den ene halvdel af det nye børsmæglerfirma. Salling Bank solgte sin
andel i selskabet i 1988.
I 1988 oprettede Salling Bank sammen med Aars Bank og Handels- og Landbrugsbanken i Thisted ”A/S Totalfinans” i Aalborg. Selskabet skulle tilbyde alternative financieringsmuligheder for erhvervslivet i form af f.eks. udlån, leasing og totalløsninger
ved generations- og ejerskifte.
Samtidig stiftede banken ”Salling Ejendomsselskab A/S”. Selskabet købte i 1989
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Frederiksgade 7 - lige over for banken - og byggede flere bygninger til udlejning til
virksomheder.
På Skiveegnen blev der luget ud i bankens filialnet. I 1986 nedlagdes filialerne på
Skive Kaserne, i Rønbjerg og på Fur, og i 1987 nedlagdes filialerne i Hem og Rødding.
Til gengæld fik filialen i Balling heltidsåbent. Filialen i Jebjerg blev nedlagt i 1988, og
Kjeldbjerg-filialen blev en underafdeling af filialen i Stoholm (nedlagt 1991). I 1988
købte banken den tidligere biblioteksbygning på Dalgas Torv. Her flyttede Egerisfilialen ind i 1989.

Det første underskud i bankens historie
I 1986 gennemførte Salling Bank en stor udvidelse af aktiviteterne, og det kom til
udtryk deri, at bankens balance steg med 200 mio. kr. på et år. Men banken fik et kurstab på 62 mill. kr. på værdipapirbeholdningen, og bankens underskud blev på 33 mill.
kr. Udbyttet blev sat ned fra de ”obligatoriske” 15 % til 10 %.

Det lokale fundament styrkes
I 1986 havde Salling Bank styrket egenkapitalen med et lån på 20 mill. kr., der indgik
som ansvarlig indskudskapital. I 1988 gennemførtes en udvidelse af aktiekapitalen med
9 mill. kr. til 27 mill. Aktionærerne kunne tegne nye aktier til en kurs på 250, mens
resten blev solgt i fri handel. Udvidelsen skaffede banken ca. 1.000 nye aktionærer, så
man nu havde ca. 4.000 i alt.
I efteråret 1992 optog banken et obligationslån på 25 mill. kr. som ansvarlig indskudskapital. Lånet, der blev forrentet med 10,75%, skulle indfries efter 7 år og blev
udbudt lokalt.

Øget selvbetjening og øget rådgivning
I 1960’erne blev check en almindelig måde at betale på, og i takt med udbredelsen af
edb kunne kunderne hæve penge og betale på andre måder. I 1983 indførtes betalingskortet ”Dankortet” i et samarbejde mellem landets pengeinstitutter. Med Dankortet
kunne kunderne betale i butikkerne - i begyndelsen brugte mange forretninger en ”fluesmækker”, men efterhånden sker det næsten alle steder on line via telefonnettet. I forbindelse med indførelsen af Dankortet blev der opsat pengeautomater - ”Kontanten” - i
facaden på landets bankbygninger. ”24-timers banken” var en realitet.
I sommeren 1987 indførte Salling Bank ”telefonservice”. Hvis man havde en trykknap telefon, kunne man ringe til bankens edb-anlæg og trykke sig frem og f.eks. få
oplysninger om saldo m.m.
Siden begyndelsen af 1970’erne har Salling Bank tilbudt ”Betalingsservice” for regninger, som kunden tilmelder til betaling. I begyndelsen af 1990’erne blev det udvidet
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med ”home-banking”, hvor kunden hjemme kan flytte rundt med pengene på sine konti, betale regninger, handle aktier m.m. Den øgede selvbetjening og øgede anvendelse
af teknologi har medført, at kunderne i højere grad kommer i banken for at søge rådgivning og i mindre grad for at gennemføre ”enkle transaktioner”.

”Punktet” - de unges bank
I 1987 åbnede Salling Bank en særlig bank for unge. Den blev døbt ”Punktet”, fordi den
fik lokaler i ”Midtpunkt” i Sallinggade. Ideen til ”Punktet” kom fra en arbejdsgruppe,
bestående af fire af bankens yngste medarbejdere samt salgschefen. ”Punktet” skulle
”give de unge på egnen mulighed for at blive betjent i et afslappet miljø blandt et næsten
jævnaldrende personale, der både kan og vil sætte sig ind i de unges situation og behov.”
For at adskille den lidt fra den ”gamle” bank fik ”Punktet” eget navn og logo.
I ”Punktet” fik de unge mulighed for at samles og snakke og der blev lavet arrangementer for dem. Tilbudet blev en stor succes - allerede efter et årstid havde ”Punktet”
1.500 medlemmer, og pladsen i ”Midtpunkt” blev hurtigt alt for kneben. I 1989 flyttede ”Punktet” til Frederiksgade 7 i nyindrettede lokaler, hvor der også var plads til små
udstillinger og M-TV. I 1990’erne har ”Punktet” været et af de vigtige mødesteder for
unge i Skive.

Salling Banks ungdomsbank ”Punktet” flyttede i 1989 til Frederiksgade 7 - lige over for moderbanken.
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Den store udvidelse 1990-1992
Pladsmanglen i Frederiksgade voksede op gennem 1980’erne, og for at skaffe plads til
en udvidelse, købte banken Frederiksgade 4 igen. Tanken var at indrette kontorer på
første og anden sal, mens butikken i stueetagen skulle bevares. Nogle år senere solgte
banken nabobygningen igen, for i slutningen af 1980’erne opstod der mulighed for at
købe nabobygningen til den modsatte side: Den nye Borger- og Håndværkerforenings
tidligere bygning, som var blevet overtaget af Skive kommune. Kommunen ønskede at
renovere og udvide teatersalen, og for at skaffe penge til det solgte byrådet forhuset til
Salling Bank.
I slutningen af 1990 gik det store ombygnings- og udvidelsesprojekt i gang. Ved samme lejlighed skiftede banken edb-system, så der var ikke et rum, der forblev uberørt af
byggeriet. Undervejs dukkede der adskillige uforudsete problemer op, og det var med
til at forsinke byggeriet, så det først var helt færdigt i begyndelsen af 1992. Banken fik
meget mere plads, en total nyindretning af lokalerne, en ny og sammenhængende, vandskuret facade for de to bankbygninger - og billedhuggeren Erik Heides skulptur ”Bølgen”, som også kan fungere som alternativ bænk!

Den tredje bankbus 1992
I 1992 havde bankbussen 16 holdepladser, som besøgtes en eller flere gange hver uge.
Bussen kørte mange kilometer hver dag, og i 1992 var den slidt op. Salling Bank måtte investere i den tredje bankbus siden 1967. Den første bankbus var en ombygget turistbus, og bus nr. 3 blev også købt brugt. Det var en bankbus, der tidligere havde været
brugt i Nordsjælland, der nu blev ”shinet op” til at køre rundt i Salling og Fjends.
I 2000 var bankbussens tid forbi. Home-banking, Dankort og PBS havde fjernet
grundlaget for at køre egnen tynd. Antallet af ekspeditioner var faldende i de seneste år,
og da bus nr. tre stod til udskiftning, valgte banken at sige stop og henvise kunderne til
en af de 6 filialer, der ligger spredt rundt i Salling og Fjends.

Fra erhvervsfond til aktivitetsudvalg
Stifterne af A/S Landbobanken i Skive Salling Bank lagde i 1926 stor vægt på, at banken skulle afsætte en fast del af sit overskud til en erhvervsfond, der skulle uddele tilskud til erhvervsmæssige og kulturelle aktiviteter. De lagde også megen vægt på, at
uddelingen skulle ske uden kommercielle hensyn. Det var de erhvervsmæssige og kulturelle aktiviteter, det handlede om - ikke bankens markedsføring!
Uddelingen af erhvervsfondens midler skete gennem et særligt udvalg af repræsentantskabsmedlemmer, der på hver generalforsamling fremlagde en lang liste over de
mange store og små formål, der blev givet støtte til. I årenes løb er der blevet udbetalt
millioner til hundredvis af foreninger og institutioner - og når man ser listerne, kan man
roligt fastslå, at tilskuddene er givet i stifternes ånd. Landbrugets børne- og ungdoms313

Dronning Margrethe og borgmester Jonna Stavnsbjerg passerer Salling Bank under regentparrets besøg
i Skive i september 1994.

arbejde har været store modtagere, men i de senere år er egnens kulturinstitutioner museer, arkiver, musikskoler m.m. - også kommet godt med.
I 1990 blev erhvervsfonden omdøbt til det langt mere dækkende ”Salling Banks Aktivitetsudvalg”, samtidig med at fondens opgave blev mere at støtte nye initiativer end at
yde støtte til foreningernes daglige drift. Det nye formål er blevet administreret ret liberalt, for skiftende aktivitetsudvalg har været klar over, at det årlige tilskud fra Salling
Bank virkelig betyder noget for de små foreninger.
Tilskuddene udbetales efter ansøgning, men det blev først indført i begyndelsen af
1960’erne, hvor formanden for aktivitetsudvalget gav foreningerne en opsang og sagde, at fremover blev der kun udbetalt tilskud efter ansøgning. Det mente han nok, foreningerne kunne overkomme, for det var jo en gave, de fik!

”Krisen kradser”
- Sådan oplevede Salling Bank årene omkring 1990. Banken havde stor tilgang af nye
kunder, og indtægterne på den primære bankdrift voksede støt, men banken måtte samtidig konstatere voksende tab på udlånene, efterhånden som ”kartoffelkurens” virkninger slog igennem. I 1987 kunne man nøjes med 0,9 mill. kr. på denne konto, i 1991 måtte man op på 27 mill. kr. Der begyndte at komme kritik på generalforsamlingerne, og
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for første gang i bankens historie blev der i 1991, hvor overskuddet var på 74.000 kr.,
ikke udbetalt udbytte, men aktionærerne fik udstedt friaktier for 2,7 mill. kr. (10 % af
aktiekapitalen).
I 1992 gik det galt igen. Banken måtte hensætte 37 mill. kr. til tab på udlån og samtidig konstatere et kurstab på værdipapirbeholdningen på 9 mill. kr. Bankens regnskab
for 1992 endte med et minus på 21,9 mill. kr.

Skift i bestyrelsen 1993
Ved generalforsamlingen i 1993, hvor det store underskud blev præsenteret, overtog
direktør Poul Østergaard Hansen formandsposten i banken efter købmand Lars Andersen.

Direktørskifte 1994
I foråret 1994 fratrådte direktør Poul Erik Bastrup, og i forbindelse med fremlæggelsen
af halvårsregnskabet for første halvår 1994 måtte banken fremlægge et underskud på
31,6 mill. kr.
Ved samme lejlighed præsenterede bestyrelsen den nye direktør. Det var den 38-åri-

Salling Banks nye direktør, Peter Vinther Christensen, præsenteres den 24. august 1994. Foto: Casper
Jacobsen.

ge Peter Vinther Christensen, der var udset til at lægge en ny kurs for banken. Han havde en baggrund fra tidligere ansættelser i lokale- og regionale pengeinstitutter og havde primært beskæftiget sig med kreditgivning og administration.

Ny kurs
Årsregnskab for 1994 endte med et underskud på 29,5 mill. kr. efter hensættelse til tab
på udlån og garantier på 46 mil. kr. og et kurstab på værdipapirbeholdningen på 4,6
mio. kr. Regnskabet for 2. halvår gav isoleret set et overskud på 2 mill.kr, og det var et
tegn på, at banken var på vej ind i smult vande. Bankens fondsbeholdning var blevet
omlagt, så risikoen for kursudsving var stærkt formindsket, og banken havde afviklet
sine spekulationsforretninger på valutaområdet.
Salling Bank koncentrerede sig om de traditionelle bankforretninger på Skiveegnen,
og afviklingen af andre engagementer betød, at bankens forretningsomfang i en periode blev reduceret. Det gjorde det nødvendigt at skære ned på bankens omkostninger, og
det fik konsekvenser for de ansatte, som i 1994 blev reduceret med 12 heltidsstillinger.
Hestekuren gav resultater allerede i 1995, hvor banken kunne præsentere et overskud
på 9,2 mill. kr. Selvom der ikke blev udbetalt udbytte, rundede banken aktionær nr.
5.000, og kursen på bankens aktier steg støt.
I 1996 blev der udbetalt et udbytte på 5%, og i 1997 steg udbyttet til de ”normale”
10 %. Samtidig rundede banken næsten 6.000 aktionærer. Nr. 6.000 kom i hus i 1998.
I 1999 rundede bankens balance 1,2 milliard kr. Dermed var reduktionen i bankens
aktiviteter i midten af 1990’erne indhentet – godt og vel! I 1999 indfriede banken det
obligationslån på 25 mill. kr., som var blevet tegnet i 1992. Det skete tre år før påkrævet.
Regnskabet for år 2000 gav et overskud efter skat på 10 mio. kr., og egenkapitalen
var for første gang siden 1991 igen på 100 mio. kr. Banken udbetalte 10% i udbytte.

Ny teknik igen
I årene 1995-2000 tog banken i stigende grad ny teknologi i brug. Samtidig gennemførte banken en renovering af lokaler og inventar. Afdelingerne i Balling og Breum
(1996) og Durup, Roslev og Stoholm blev gennemgribende moderniseret.
Den kolossale tekniske udvikling stiller store krav til medarbejderne. I 1995 begyndte banken et uddannelsesprogram: ”Kvalitetssikret medarbejderudvikling”, som siden
er udbygget med praktikophold i udlandet og udveksling af medarbejdere. I 1998 fik
medarbejderne tilbudt en hjemme-pc-ordning, så de kunne blive fortrolige med den nye
teknologi.
I foråret år 2000 igangsatte banken et ambitiøst projekt under navnet ”Salling Banks
bærende værdier”. Projektet har til opgave at definere et grundlæggende værdisæt, som
skal kendetegne bankens virke i ord og handling. Projektarbejdet har givet en lang række gode ideer til udvikling af banken. Forslagene, der skal implementeres frem til år
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2003, har til opgave at sikre bankens position og udvikling til gavn for kunder, medarbejdere og aktionærer. Samtlige medarbejdere er direkte eller indirekte involveret i projektarbejdet.

Salling Bank 2001
Salling Banks kundeantal, forretningsomfang og antal af aktionærer - over 6.300 – er
ved indgangen til 2001 rekordstort, og som følge heraf forventer banken at kunne
fortsætte de senere års stabile og positive udvikling, hvor ideen fra bankens grundlæggelse i 1876 vil blive videreført, således at Salling Bank fortsat vil være en selvstændig lokalbank, med en indtjening, etik og samfundsbevidsthed, der gør det attraktivt at være aktionær, kunde og medarbejder og hvis primære markedsområde er Skive,
Salling og Fjends.
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