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Karolinegades gamle træ 
 
Jeg vil gerne hermed sende en kraftig appel til Søren Boudigaard (S.B.) om at skåne 
det pragtfulde store træ for enden af Karolinegade. Det gamle træ står som et pragtfuldt 
vartegn for Karolinegade, og det vil være en katastrofe, hvis det forsvandt. 
 
Jeg kan huske træet, da jeg som barn i slut-60’erne legede i bunden af Karolinegade, 
og når jeg passerede træet på min vej ned til Børnenes Paradis. Det står jo perfekt ved 
trappen til Ågade. Jeg har i mange år anset det for et »sikkert« træ, dvs. at det ikke 
burde komme i vejen for nybyggeri og vejudvidelse. 
 
Det er klart, at hvis træet var sygt eller gået ud, skulle det selvfølgelig fjernes. Men 
argumentet om, at træet skygger, synes jeg er svagt. S.B. vidste jo, at træet stod der, 
da han flyttede ind. Jeg personligt ville være stolt af at bo tæt på sådant et træ. 
 
Skive har fældet så mange store bytræer de seneste år. Mange helt uden grund. Det er, 
som alt det smukke må vige pladsen for en egoistisk og en selvoptagen holdning - bare 
at JEG får det, som jeg vil, så til H. med de andre, som elsker noget smukt at se på. 
Husk på, at det har taget naturen mange årtier, måske generationer, at udvikle og forme 
sådant et (livets) træ. Bør vi mennesker virkelig destruere noget så smukt, blot fordi vi 
kan? Så SB, overvej da i det mindste kun en beskæring af træet, således at vores børn 
og deres efterkommere også har noget smukt at se på. Skive har ikke meget at byde 
på, hvad det angår. 
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