Mørkesjælen

MØRKES DNA
Udarbejdet af Citydesign

1. Formålet
Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere,
samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen af Mørke i gang i de
kommende år.

Udgangspunktet skal være fortid, nutid og fremtid, hvis udviklingen skal
være holdbar. Ikke mindst fordi de borgere, som bor her, skal føle sig i
harmoni
med ændringerne – at de kan genkende sig selv samtidig med, at de ser
forandringen og samtidig med, at nye borgere kan identificere sig med,
hvor de bor og føle sig stolte af deres egen forvandlede by.

Hvis der ikke er forbindelse mellem fortid, nutid og fremtid – særligt hvis
man ønsker en markant udvikling – bliver udviklingen som regel kortvarig,
fordi ”det nye” ikke forenes med ”det gamle”, og der opstår konflikt i
stedet for synergi. Det betyder ikke, at intet kan forandres, men at det nye
skal stå i harmoni med det, der er sket årene før. Forståelse af Mørkesjælen
er altså forståelsen for Mørkes strategi.

1

2. Metoden:
Citydesign har ikke gennemført en dybdegående undersøgelse af ”Mørke
før og efter”. Dels fordi der ville blive tale om en økonomisk mere
bekostelig analyse, og dels fordi det ikke vil tjene noget formål for Vision
og Strategi.

Men samtidig opfordrer Citydesign til at vitalisere det lokalhistoriske arkiv,
så alle borgere kan få glæde af det. Det kan ske helt enkelt ved, at de
borgere, der har gamle billeder, breve , bøger eller andre minder, kan
aflevere tingene til lokalarkivet – på den måde kan mange komme til at
kende til deres by.
Citydesign har forsøgt at finde billeder, bøger og andet, som i tiden fra
1880 til i dag kan give indtryk af Mørkesjælen og dermed skabe
fornemmelse om Mørke by og ikke mindst om Mørkes borgere. Vi fandt
ikke meget i Lokal-historisk Arkiv Mørke, men fik hjælp af arkivets leder
Viggo Jensen. Andre personer i Mørke har hjulpet.

Først og fremmest fandt vi bogen ”Mørke Sogn i Gl. Tid”. Nu afdøde
tømrer- og murermester Bøgild Andersen fandt fra 1990 gamle fotos, som
han selv har taget 1980erne, samt indsamlet og affotograferet andres fotos.
Han har selv skrevet en stor del af bogen. Det er Bøgild Andersens bog,
der har givet borgerne den viden om fortiden, som man har i dag.
Bogen indeholder på 123 sider alt omkring 800 fotos, som Citydesign har
gennemgået for tiden mellem 1880 og nu.

2

De fleste af billederne er af dårlig kvalitet, men de må findes i originaler og
kan være af stor værdi. Mørkes borgere finder deres minder frem og giver
dem til Arkivet, så alle får mulighed for at se, hvordan Mørke var en gang.

Ud over de mange fotos har Citydesign ikke fundet en eneste bog om
Mørke eller byens beboere bortset fra en bog om A.M.Sørensen og hans
virke i perioden fra 1889 – 1943 med titlen ”En mand og Hans Livskår,
Mørke Eksportslagteri og Offentlige Slagtehus”. Det var den driftige
købmand I. D. Jensen, der byggede Aurora, Mørkes eneste imposante
palævilla. Mørke var befolket af arbejdere og handlende.
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3. Steder og mennesker
Før i tiden:
Mørke har haft to navne:
1416 Myrke
1446 Myrky

Og senere:
Gl. Mørke
Mørke

Kirken er byens store og smukke vartegn fra 1100-tallet. Den er blandt de
største middelalderkirker på Djursland.
Ingen har haft kendskab til Mørke præstegård før den i 1702 brændte og
blev genopbygget af sognepræst Peder Sommer og taget i brug i 1705 –
altså for godt 300 år siden. Den er nu restaureret og er en af de smukkeste
i Danmark.

1960
Mørke Stationsby – bymæssig bebyggelse med 672 indbyggere fordelt
på 216 husstande i 1960. 19 levede af landbrug, 291 som håndværkere
og industriarbejdere, 88 af handel, 97 af transportvirksomhed, 27 af
administration og liberale Erhverv, og 69 fik aldersrente, pension etc.
Mørke er ikke for akademikere.
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2008
Citydesign har ingen tilsvarende analyse fra Mørke i 2008, som viser ”hvem
beboerne er, og hvad de beskæftiger sig med”, men vi får en fornemmelse
af det i analysen ”den kreative klasse i Syddjurs”. Analysen er gennemført
af Citydesign. Den kreative klasse viser ikke nødvendigvis den uddannelsesmæssige baggrund. I Syddjurs udgør den kreative klasse 32 pct. i 2008 –
til forskel fra Århus, hvor det var 51%. Som sagt så gælder analysen ikke
nødvendigvis for Mørke, men set i relation til 1960 tallene , så taler intet
for, at den kreative klasse har ændret sig markant. I 1960 var der i Mørke
3% af befolkningen ansat i administrationen og liberale erhverv. Vi ved, at
familierne oftere flytter fra ét arbejde til et andet lignende arbejde og
sjældent skifter erhverv – ud over de store skift som er sket i hele
samfundet i almindelighed. Som det blev sagt af en, der har kendt Mørke
igennem et langt liv: Mørke er en arbejderby.

2013
På ”GeomaticPublic”, en landsdækkende befolkningsanalyse, kan der findes
en sammenligning mellem Mørke i sammenligning med hele Danmark.
Citydesign fremhæver nogle af de mange data fra 60erne og 2008, fordi de
kan være med til at vise sjælen i Mørke. De, der har lyst til at læse de
enkelte data, kan gøre det i GeomaticPublic. Citydesign har udelukkende
trukket de karakteristika frem fra GeomaticPublic, som vi har fundet
relevante for Mørkesjælen.
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–

Lønmodtagere, mellemklasse 538.000 – 817.000 kr,
23,5 % mod 20 % på landsbasis.

–

Flere biler 53 % Mod landsgennemsnit 47 %

–

Grundskole, erhvervsfaglig skole, mellemlang uddannelse 65 % mod
landsgennemsnit 55 %

–

Lang videregående uddannelse, forsker 6 % mod landsgennemsnit
10 %

–

Livet på landet, 44 % Landsgennemsnit 8,8 %

–

Fællesskab (Halvdelen af landsgennemsnittet) 7,8 %
mod Landsgennemsnit 18,1 %

–

Karriereorienteret familie med økonomi 0 %
mod Landsgennemsnit %

–

Børnefamilier med traditioner og på landet 22.9 mod 3,1 %

–

Erhvervsfaglig uddannelser 40 % mod 34 %

–

Bruger PC og er trygge ved online betaling 20 % mod 12,7 %

–

Bruger ikke lokale media, men kommercielle. 24,5 mod 13,3 %

–

Lav interesse for miljø, 26,3 mod 15 %
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Mørkes seværdigheder og minder
Ud over kirke, præstegård, centralskole, kommunekontor, kommunalt
lystanlæg (1960) biograf til midt 90erne. . Mørke Hotel, Landevejskroen ,
Mørke Bank og Mørke Sogns Spare- og Laanekasse (1868), andelsmejeri,
Korn- og Foderstoffabrik, Mørke Møbelsnedkeri , Mørke Cementvarefabrik,
jernbanestation, post, telefoncentral, bibliotek nedlagt 2014.

1862

Mørke Mølle bygget – senere ændre til industrimølle..

1867

19/6 blev Mørke Pastorats Spare – og Lånekasse grundlagt.
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1870-erne

Kom jernbanebanen så alle kunne komme rundt

1888

Andelsbevægelsen stiftet i Mørke.

1889

Mørke Skytteforening grundlagt

1900

Landevejskroen bygget

1903

Stationen bliver den centrale plads.

1905

Mørke Skotøjsfabrik med omkring 50 ansatte

1910

”Den gamle købmandsgård med mange hyggeminder
på Randersvej man dig kan finde hvor der er energi og flid,
gid du må stå til evig tid”.

1912

Elværket stiftes.

1912

Mørke skole grundlagt

1916

Sovsekanden Mørke Gæstgiver (nedrevet 1979)
og Landevejskroen. Mørke havde hele to mødesteder

1917

Ca. 50 abonnenter har telefon
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1920

1923

Mindesten for genforeningen i Mørke Lystanlæg.

Mørke Bio oprettet af Snedkermester Nielsen Ebeltoftvej 9.
Her var der plads til omkring 200 sæder.
Biografen sluttede i 90-erne

1924

1932

1961

1964

Mørke Møbelfabrik grundlagt

Svineslagteriet stiftes.

Djurslands Korn A/S – nye rejsegilde, Stationsvej 14.

Mørke Fjernvarmeselskab blev grundlagt
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2015
Og hvem er så Mørke- borgerne i dag?
I stedet for at se på hvor borgerne bor, og hvad de beskæftiger sig med,
har Citydesign forsøgt at give en kortfattet beskrivelse af, hvem Mørkeborgerne er som mennesker, og hvordan de ser på Mørke. Målet er at
finde en stærk vision for Mørke , en vision som de fleste kan identificere
sig med, og man kan være med til at anvende i strategien, i handlinger og
ikke mindst i udviklingen i fremtiden. Visionen skal være noget som alle
forstår og ser en fremtid i. Den skal vise fremtiden realistisk og som en
hallucination. Borgerne skal selv være en del af Mørkes vision!
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Citydesign har interviewet 20 personer i Mørke. Yngre, ældre, nybyggere.
De har alle på forhånd vist interesse for udvikling af Mørke. Analysen af
”Stakeholder” findes i et særligt afsnit. Her bruges kun svar fra afsnittet
”Mørke sjælen”.

I Mørke er der to grupper: De der har været her i mange år, og de der er
kommet til. De ældre kan huske de gode år med byliv, forretningerne,
biografen, biblioteket , festerne etc. De har set det gå den forkerte vej,
men de vil gerne have det gode tilbage. De er måske lidt i tvivl, om det
kan ske, men de vil gerne, og de er med i fællesskabet og i handlingerne.
Måske lidt mindre aktivt blandt andet fordi de er ældre i modsætning til de
yngre,
der aktivt deltager i bylivet.
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De nye er ildsjæle. De er både i stort antal i forhold til byens størrelse, og
mange er med ikke kun i det, de taler om, men i det de gør. Dertil kommer
at Mørke har fået en ekstra mulighed på grund af de penge, der er
kommet til byfornyelsesprojektet. Og man ved at ”det er nu der skal
handles”.
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Fællesskabet nævnes af de fleste som en slags særligt kendetegn for
Mørke. Alle kan være med og finde den opgave, som de har lyst til at løse.
Fællesskabet fungerer stærkt på trods af diversiteten. Samlet giver det en
stor styrke for Mørke.

Skulle Citydesign koncentrere sig om få ord, som vi finder i sammenhæng
ville det være:

Fællesskab – omsorg – tillid – åben- ansvar – frivillig – ildsjæl –
sammenhold- ærlig – landlivet .
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