
Vision som et fremtidsinterview

En vision beskrevet som et fremtidsscenarie der er baseret på 
anbefalinger fra Helle Dalsgaard Pedersens Ph.d. (bosætnings-
konsulent i Skive Kommune), research nationalt og internationalt, 
lokale og nationale interviews, div. undersøgelser samt analyser. 

Peter der interviewes, er en fiktiv bruger af det fælles 
innovationsmiljø baseret på FN`s Verdensmål år 2024.

Billederne er privateje, fra andre eksisterende miljøer i Danmark eller 
internationalt. FN´s verdensmål er sat ind som eksempel på, hvordan 
de forskellige områder kan tage udgangspunkt i verdensmålene.



Peter, hvad var det der gjorde at I flyttede tilbage til Skive?

(Peter) 

Vi var landet meget godt i København, men vi ville gerne give vores børn en 
tryg barndom i et lidt mindre lokalsamfund og få noget mere plads omkring os 
og samtidig arbejde med store internationale projekter som vi gjorde i 
København. 

En weekend hvor min kone, børnene og jeg var i Skive for at besøge min far, 
var vi med ham ude i Innovationshuset i Skive, som vi havde hørt om i 
medierne. Min far havde i en seniorjob funktion ansvaret for et værksted (han 
er pensioneret elektriker), hvor folk kom og reparerede deres ting. I København 
hedder det Repaircafe og er en kæmpe succes, da folk gerne vil reparere deres 
ting i stedet for at smide det ud. 

Det besøg i Innovationshuset satte virkelig tankerne i gang for os, da vi kunne 
se alt det der foregik i Innovation Skive inden for grøn innovation og konkrete 
handlinger indenfor FN´s verdensmål. Pludselig kunne vi godt se os selv tilbage 
i Skive, for her var Skive på forkant.



Hvad gjorde I så?

(Peter)

Jeg bookede ret hurtigt en flexplads i Innovation Skive, her sad jeg hver fredag for 
at teste det hele lidt af. Det var fedt og miljøet lignede jo det jeg egentlig flyttede 
til København for at få. 

Jeg var freelancer og arbejdede på et projekt for en International stor virksomhed i 
København. Da der i Skive var mange forskellige kompetencer og et stort netværk 
der arbejdede med FN´s verdensmål, cirkulær økonomi og grøn innovation, så var 
det det rette sted for mig at være. Det at sidde lige ved siden af lokale og 
internationale virksomheder, kommunen, iværksættere, studerende, forskere og 
andre der arbejdede i Skive i perioder gav god mening. Jeg oplevede hvordan både 
mit eget og andres projekter gik hurtigere og blev mere kvalificerede, ved at de 
sad sammen og brugte hinandens kompetencer og netværk på kryds og tværs.

Jeg blev derefter matchmaket med en virksomhed der også sad i Innovation Skive i 
forhold til et projekt, de gerne vil have mig og et team af studerende med på, hvor 
jeg skulle involvere mit netværk i Mexico - det er det projekt jeg er godt i gang 
med nu. 

Så gik det hurtigt. Vi fik solgt vores lejlighed i København og flyttede ind i de nye 
bæredygtige boliger der lige var blevet bygget. Her har Skive kommune virkelig 
stor erfaring og i samarbejde med både lokale og internationale arkitekter og 
investorerne. Vi har ikke kunne finde et federe sted at bo nogen andre steder.



Er du og familien glade for at bo her?

(Peter)

Ja, det er jeg fordi det fungerer for hele familien. Det der er fedt er, at Skive har 
formået at samarbejde på tværs af kommune, erhverv, uddannelse, skole og 
fritidsaktiviteter - og udviklet sammenhængende tiltag der tager udgangspunkt i 
borgernes samlede behov. 

Vores søn Emil der går i RENT LIV skole får rene lokale fødevarer, bliver fortrolig 
med naturen og lærer hvordan de forvalter vores knappe ressourcer bedst. Det er i 
sig selv det hele værd.

Emma vores datter går på ungdomsuddannelsen - hun er allerede iværksætter. 
Emma var med i det program der hed ”Løvens grønne hule junior”, der blev filmet 
her i Innovation Skive for en mdr. siden. Det er så cool at der i Innovation Skive er 
hele det rigtige set-up for at lykkes som grøn iværksætter og at det er tænkt ind i 
uddannelserne lige fra skole til ungdomsuddannelser til videregående uddannelser. I 
Innovation Skive har vi adgang til alle de kompetencer, der er brug for, for at vækste
også internationalt, om man er ung nystartet eller etableret. 



Hvad er det Innovation Skive kan?

(Peter)

Jeg kan give et eksempel; Mine tidligere studiekammerater der har startet deres egen virksomhed i 
København, kommer tit på besøg, de har abonnement til vores faciliteter og rådgivere i Innovation 
Skive. De deltog i et netværksmøde for små virksomheder i Skive, hvor de i pausen i Cafe RENT LIV 
blev informeret om de opkvalificeringsmuligheder, der var i Innovation Skive, som de nu tager 
moduler på. (Vi kan jo fra Innovation Skive blive koblet på alle mulige uddannelsesmoduler f.eks. via 
MIT i USA).

Det sjove var, at direktøren for en større virksomhed på Skiveegnen, der var der for at holde et 
oplæg, siden har opkøbt deres virksomhed. Det er meget motiverende at se, hvordan alle de mindre 
virksomheder bruger hinanden og bliver matchet med de større virksomheder, der har brug for den 
agile entreprenante tilgang de små bæredygtige start-ups har.  



Er der noget du vil fremhæve?

Cafe RENT LIV vil jeg også fremhæve, det er bare et sted man har lyst at 
være – om man er på arbejde eller har fri. Som min kone Caroline siger 
”Man kan ikke få bedre kaffe og mad i København”. Det er vores lokale 
maduddannelse der er med til at drive cafeen og selv dyrker grøntsagerne 
uden for byen. 

Der er også både unge og ældre i jobprøvning i samarbejde med 
jobcentret og lokale socialøkonomiske virksomheder, man kan se at de 
vokser af at få lov til at bidrage både til virksomhederne, Innovation Skive 
og i hele taget til fællesskabet. Det kan faktisk måles på Skive Kommunes 
bundlinje.



Kan du fortælle lidt mere om din datter Emma?

Ja, tilbage til Emma. Det er helt sikkert at det er i Innovation Skive hun er blevet 
inspireret ved at se de mange andre ideer og have adgang til gratis 
overskudsmaterialer fra Nomi4s, værkstederne og det sidste nye teknologiske 
udstyr indenfor VR, video og FabLab samt vores fysiske materiale database 
indenfor bæredygtige materialer, som er dagligt besøgt af uddannelser og 
virksomheder fra hele Jylland. 

Faciliteterne gør, at det er nemmere og mere bæredygtigt at tage ud til 
Innovation Skive end selv at investere i alt muligt grej både som iværksætter, 
virksomhed og borger. De dygtige folk på værkstederne kan hurtigt hjælpe fra 
ide til produkt. Det var godt de fik samlet alle de gode og innovative tilbud, der 
var i kommunen i forvejen, det har givet de unge et fællesskab omkring 
bæredygtighed og Innovation og en stolthed i at skabe og bidrage til Skives 
udvikling. 

Det har tiltrukket mange nye og flere der er flyttet tilbage til Skiveegnen. De 
unge kan se, hvordan der kan gøres karrierer fra Skive og muligheden for at 
lære, det man har brug for - når man har brug for det.



Hvad er det din kone Caroline laver?

(Peter)

Hun er lige nu tilknyttet et projekt på tværs af 
GreenLab og et universitet i Californien, hvor hun 
selv har studeret for mange år siden.

Emma har jo også en drøm om at lave en 
virksomhed der bidrager i symbiosen på Greenlab, 
når hun får mere erfaring. Hun har allerede en ide 
om hvem der skal involveres for, at det kan lykkes 
og har været i dialog med GreenLab.

Det er godt vi har et fælles innovationsmiljø i 
Skive, der stimulerer grøn innovation og 
iværksætteri, så hendes drøm kan blive til 
virkelighed.



Så skal du lige høre…den anden aften da vi spiste med til 
fællesspisningen i Innovation Skive, som vi gør de aftener hvor 
Emil går til kodning om eftermiddagen og Emma er på kursus i 
videoproduktion, kom der 50 studerende i de førerløse busser 
ude fra GreenLab ind til Innovation Skive for at spise med. Der 
var en fyr iblandt der havde meldt sig på det samme kursus i 
videoproduktion som Emma, han havde en helt ny teknologi 
med som hele holdet afprøvede - det var Emma meget 
optaget af. Det er de der tilfældigheder, jeg er vild med det 
her sted. 

Det er fedt med alle dem, der kommer udefra og studerer her 
eller arbejder på projekter for egnens virksomheder i en 
periode. Det er godt at der er blevet lavet læringsparken og 
bygget de bæredygtige KIS boliger tæt herpå, hvor de 
studerende og dem, der arbejder her i perioder, kan bo 
sammen med vores lokale studerende. Det gør at Skiveegnen 
både er et lokalt, nationalt og internationalt sted at bo, og vi 
bliver hele tiden opdateret på det sidste nye.



Da I flyttede hertil, hvordan kom I i gang med at skabe et nyt              
netværk i Skive

(Peter)

Ved kommunens intromøde, der blev afholdt i Innovation Skive, blev vi 
under fællesspisningen matchet med andre familier, der boede her og 
siden er det gået stærkt. Vi har lært mange nye at kende, andre tilbage-
flyttere, tilflyttere eller lokale, der har været her hele livet. Det er 
afgørende, at vi her i Innovation Skive kan mødes både tilfældigt og 
planlagt, bruge hinandens kompetencer på kryds og tværs, vi prøver 
tingene af og er med til at påvirke udviklingen... 

Ja, det er egentlig det, jeg synes vi har et fællesskab omkring her i 
Innovation Skive og det er der ingen tvivl om, at vores fælles ramme med 
FN´s verdensmål har kickstartet. I dag er det jo en forudsætning for al 
udvikling. Min generation og endnu mere de næste motiveres af at 
bidrage til noget meningsfuldt. Det gør vi her! 

Nå men jeg skal videre, vi ses. Jeg skal lige prøve de nye både, hende 
iværksætteren har udviklet sammen med et team fra Innovation Skive. 
Det er en god ide til alle os, der gerne vil tage åen på arbejde eller på 
studiet. Hvad gør du egentlig, kører du på de smarte segboards, man kan 
leje? Nå det kan vi også tales ved om en anden dag. Vi ses.



Den langsigtede vision´s 10 fokusområder



Reference til anvendte billeder 

http://www.threebuns.com
https://www.mmoser.com/en/work/saatchi-saatchi-new-york, https://b-buildingbusiness.com/

Private fotos fra Spinderihallerne og Pakhuset Kolding
Private fotos fra arrangementer indenfor FN´s verdensmål, grøn omstilling og kultur på Skiveegnen
https://www.fablabs.io/labs/fablabyucatan, https://bloxhub.org/, https://renover.dk/projekt/spinderihallerne/

https://www.visitaarhus.dk/godsbanen-gdk836811
https://www.materialconnexion.com/ og private fotos fra  Close the Loop Entrepreneurs om grøn omstilling, 
samarbejde med SET og COWI

https://www.fablabs.io/labs og private fotos 

https://www.fablabs.io/labs
https://mandesager.dk/stil/boliger/alpha-tiny-house/, https://arcgency.com/cph-village
https://absaloncph.dk/, https://www.timeout.com/london/restaurants/londons-best-street-food-markets-and-food-
halls, privat foto fra Offroad Breakout i Skive 2017
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