Ved bækken vokser den store elfenbens-padderok, der ikke
forekommer ret hyppigt andre steder i landet. Noget almindeligere er padderok arten skavgræs, der vokser i store puder i
skoven syd for kolonihaverne.

4 Køkkenmødding

Køkkenmøddinger er bopladser fra oldtiden. De består af muslingeskaller blandet med andre måltidsrester, håndværksaffald
og lignende. Ved foden af skrænterne, som stien følger, har
der levet mennesker i årtusinder. Der er bl.a. fundet rester af
økser og potteskår fra Ertebøllekulturen. Man kan ikke umiddelbart se køkkenmøddingen, men den er afmærket med en
fredningssten.

6 Kolonihaverne og Dr. Louises vej

Idéen til kolonihaveforeninger opstod sidst i 1800-tallet for
at give arbejderne mulighed for frisk luft og sund kost, og i
Krabbesholm har der været kolonihaver siden 1908. I august
1908 var kong Frederik d. 8. og dronning Louise på besøg i
Skive og også i kolonihaverne, og under dette besøg gav hun
tilladelse til at vejen fra Havnevej til kolonihaverne måtte
opkaldes efter hende. I 1930’erne var vejen Skives mest populære kælkebakke.

7 Krabbesholm Sanatorium - Resenlund

Det tidligere Krabbesholm Sanatorium blev bygget i 1905 som
tuberkulosesanatorium. Under 2. verdenskrig fandt man en
medicin, der kunne kurere tuberkulose, og derfor var der ikke
længere brug for sanatoriet. I 1958 blev der i stedet oprettet
en såkaldt ”åndssvageanstalt” for Statens Åndssvageforsorg.
Den var der indtil i midten af 1990’erne, hvor institutionen
blev nedlagt. I dag er der bl.a. lejligheder, Musikkens Hus,
Krabbeshus Heldagsskole og Glaspusteri.

8 Svanedammen

I 1912 blev en mindre dam for enden af Svanedamsvej gravet
større, og der blev lavet en dæmning mod øst, så dammen
kunne opsamle vand fra fugtige områder i skoven. Søen blev
først døbt ”Skovsøen”, men der blev anskaffet et svanepar til
søen, som derfor efterhånden kom til at hedde Svanedamssøen.
Stierne i skoven er ikke afmærkede
Hunde skal føres i snor
Foto: Krabbesholm Højskole

5 Krabbesholm Højskole

Krabbesholm Højskole, der er en tidligere herregård, er opført
ca. år 1550-60, og hovedbygningen er velbevaret i sit ydre. De
1 meter tykke kassemure er opført af kvadrehugne marksten
og munkesten. Murfoden er sat af smukt affasede kvadre, der
højest sandsynligt stammer fra en af de mange kirker, der blev
revet ned i tiden omkring Reformationen.
Mange af de ydre omgivelser er forlængst forsvundet, men
heldigvis er en stor del af den indvendige dekoration, især
riddersalens udsmykning er pænt bevaret med vægmalerier
fra år 1759 af O.V. Wassman.

Yderligere oplysninger om vandreruter kan fås ved henvendelse
til SkiveEgnens Erhvervs- og Turistcenter, tlf. 96147677 eller til
Skive Kommune på e-mail: stier@skivekommune.dk
Hvis du har bemærkninger til forholdene i skoven (stier, beplantning, mv.) kan du kontakte Skive Kommune, Teknisk
Forvaltning på e-mail: ParkOgVej@skivekommune.dk
Denne folder er udarbejdet af Skive Kommune med støtte fra
EU og Friluftsrådet.

Krabbesholm
Skov

1 Skoven ved Krabbesholm

Skoven ved Krabbesholm er noget særligt. Den ligner slet ikke
Skiveegnens andre skove. Den er som taget ud af et østjysk
landskab. Årsagen er dels ,at den ligger på en østvendt skrænt
ned til fjorden og derfor kommer til at ligge i læ for de vestenvinde, der ellers er så hårde ved egnens plantevækst, og dels
har det sin forklaring i jordens sammensætning.
Krabbesholmskovens karaktertræer er eg og bøg sammen et
bemærkelsesværdigt højt antal asketræer. En del af disse er
over hundrede år, hvad der er ret usædvanligt. Egene på Krabbesholm er dog meget ældre end askene.

2 Urørt skov

En del af Krabbesholm Skov ligger hen som urørt skov. I urørt
skov er skovdriften ophørt, og med tiden får den urørte skov
mange gamle træer og døde stammer. Når der er døde træer
og stammer i mange forskellige stadier af nedbrydning, giver
det plads for en meget stor artsrigdom i skoven. I de forrevne
træer finder flagermusen måske en sprække, som den kan
opholde sig i om dagen, og insekter bruger træets skader til
at finde vej ind til træets indre. Mosser og svampe er almindelige i den urørte skov, især fordi luften ofte er fugtig i de
skyggefulde dele af skoven.
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3 Flora

Det er ikke alene træbevoksningen i Krabbesholmskovene, der
har østjysk karakter. Det samme gælder urtefloraen. Her er
bl.a. steffensurt og bingelurt iøjnefaldende – disse planter kan
i øvrigt være besværlige, da frugterne på begge har en evne til
at hage sig fast på tøjet, og de er absolut ikke lette at fjerne,
Foto: Bingelurt

Foto: Elfenbens-padderok

men det er deres måde at sørge for, at arterne kan spredes.

Smukke planter er vedbend og kaprifolium, der henholdsvis
klatrer og slynger sig op af træstammerne. Navnlig i blomstringstiden er kaprifolium skøn og tiltrækker sig opmærksomheden ikke alene ved sine farvede blomsterstande, men
også ved sin duft.

