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Bondekone på Thyholm i halvtredserne
A f Kirsten Laubjerg

I vor tid går udviklingen enormt hurtig,
hvad der er brugbart i dag, er ved at være
antikt i morgen. Blandt andet indenfor
landbruget er forandringerne sket med rivende fart både på det arbejdsmæssige om
råde, og hvad levevilkårene angår.
Sidst i fyrrerne og op gennem halvtred
serne var jeg bondekone på Thyholm, og
når jeg i dag sammenligner den tilværelse,
vi havde dengang, med det liv, der leves på
gårdene i dag, da forekommer det mig, at
jeg har levet i en meget fjern fortid, så stor
er forskellen. Ja, en del af de redskaber og
maskiner, som vi brugte dengang, findes i
dag på landbrugsmuseer.
Vi finder det helt naturligt, at land
mandskonen af i dag bruger sin uddan
nelse, og har et job udenfor hjemmet. Hvis
man i min tid havde talt om en udearbej
dende landmandskone, så var det i hvert
fald ude i stalden og i marken, hun arbej
dede.
I det følgende vil jeg fortælle lidt om,
hvordan min tilværelse formede sig i de 1516 år, jeg var bondekone på Thyholm, og
overlade til læseren selv at drage sammen
ligninger.
Første gang, jeg kom til Thyholm, var
under besættelsen, nærmere betegnet i
1944. Når jeg rejste fra Sorø, min barn

domsby, kl. 8 om morgenen, ankom jeg til
Hvidbjerg, »hovedstaden« på Thyholm, kl.
22.10. Toget standsede utallige gange un
dervejs, og nogle steder holdt man halve el
ler hele timer. Returbilletten kostede 30 kr.
Da vi havde holdt i Uglev, gik konduktøren
gennem toget og bekendtgjorde med høj
røst, at næste gang var det Hvidbjerg Thy,
udtalt med meget tydeligt H og langt i:
»Hviidbjerg Thy, Hviidbjerg Thy«.
Herfra gik turen med rutebil til jegindødæmningen, hvorfra jeg gik op over mar
kerne til mit bestemmelsessted, gården »Æ
Brøj«, der nok egentlig hed »Østergård«,
men aldrig blev kaldt andet end »Æ Brøj«,
og ejeren hed så naturligvis »Æ Brøjmand«.
Det var i oktober måned, så det var mørkt,
og det var blæsende. Senere skulle jeg erfare,
at vindstille var en sjældenhed. Da jeg våg
nede næste morgen, var jeg spændt på at se
omgivelserne, jeg kom jo fra det idylliske søog skovomkransede Sorø. Hvilket syn mødte
mig ikke, da jeg stod i indkørslen til gården,
vid udsigt over Limfjorden, fiskerlejet Tam
bohuse nedenfor gården, Jegindø, Mors og
Salling. Det var et storslået syn, så helt for
skelligt fra min hjemegns natur. Luften var
høj og klar; men denne morgen vidste jeg
ikke, at det smukke sted skulle blive mit
hjem fra 1946 til 1962.
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■Æ B w f setfra lu fieu medfeffndnngM orsi baggrunden.

Selvom gården kun var på 35 tdr. land,
havde vi altid en karl eller rettere en konfir
meret dreng og af og til, mens børnene var
små, en pige til hjælp. Forøvrigt havde thy
boerne deres eget mål, hvad jordareal an
gik. 35 tdr. land svarer i Thy til 50 tdr. byg
sædeland, hvilket jo unægteligt lyder af lidt
mere, og det har thyboen ikke noget imod,
han sætter ikke sit lys under skæppen, hvad
man jo ifølge Biblen heller ikke skal. Stue
husene til gårde på vor størrelse var ret så
anselige, mindst 3 stuer på stribe og lige så
mange skorstene.
Karle og piger blev fæstet for et halvt år
ad gangen, og var karlen eller rettere dren
gen fra et fiskerhjem, skulle han have min
dre i løn end bøndernes egne, for »han vid
ste jo ikke, hvad der var for eller bag på en
ko«. Den første karl vi havde, var fra Tambo
huse, altså fra et fiskerhjem. Vi havde ham i

2-3 år, så fæstemålet må jo have været til
fredsstillende for begge parter. En dag han
gik ned gennem stalden uden at forhaste
sig, råbte min mand til ham, om han så
kunne få lidt mere fart på, hvortil drengen
ganske roligt svarede: »Til den løn jeg får, er
min fart passende«. D et var nok så sandt,
som det var sagt.
Da vi boede langt fra elværket, som kun
producerede jævnstrøm, kunne vi ikke,
trods en årlig ansøgning, få bevilget kraft
ledning til gården. Så, indtil vi fik en ben
zinmotor, malkede vi med hånd. Vi havde
ikke selv tærskeværk, og min mand kørte til
mølleren i Søndbjerg for at få malet kom.
Man skulle komme hviledagen i hu, og
holde den hellig, så om søndagen lå så me
get arbejde som muligt stille. Der var ingen,
der arbejdede i marken, og mejeriet kørte
ikke. Men de andre dage i ugen, da kom
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mælkekusken fra morgenstunden, og svang
de tunge transportspande på hestekøre
tøjet, for så at vende tilbage med valle ved
middagstid. Skulle man have et stykke ost
med hjem fra mejeriet, eller havde man bud
til købmanden, så ordnede mælkekusken
det. De dage, der var afregning fra mejeriet,
sad der en kuvert i låget på en af spandene
med pengene i, og der sad de selv om mæl
kekusken var inde at drikke kaffe, inde hos
smeden eller købmanden. Jeg mindes ikke,
at der blev stjålet på Thyholm. Man låste
heller ikke dørene, hverken når man tog
hjemmefra eller om natten. Men de tider er
forbi. Da der var en, der erfarede det, sagde
vedkommende: »Nå, så har djævelen også
fået indpas der«.
Når høsten nærmede sig, blev selvbinde
ren taget ud i gården, for at blive efterset.
De fleste år blev kornet kørt hjem og sat i
store stakke østen for gården, men der var
også år, hvor det blev kørt direkte fra mar
ken til tærskeværket. Når tærskedagene var
berammet, var det altid spændende, om
vejret nu ville holde, for jeg stod jo med
mad til mange mennesker, og da man hver
ken havde køleskab eller fryser, var det be
grænset, hvor længe maden kunne holde
sig. Jeg syntes, det var sjovt med så mange
folk på kost, så vidt jeg husker, kunne vi
godt være ca. 15 til 18 i de dage. For hver
tønde korn, der blev tærsket, blev der sat
en kridtstreg, så »æ Brøjmand« kunne se,
hvor god avlen havde været, men en lun
nabo kunne godt finde på at forære os et
par ekstra tønder. Kornet blev båret op på
stuehusloftet, og tømt ud på gulvet.
Da jeg blev kone på »Æ Brøj«, havde vi
ikke vand indlagt, så vandet til husholdnin
gen skulle hentes ude ved brønden, og alt
vandet til kreaturerne skulle pumpes ind i
stalden. Værst var det, når jeg skulle vaske
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storvask, så skulle der meget vand til, men
som regel tog jeg tøjet ud og skyllede det
ved brønden. Vinterdage med frost kunne
det ikke lade sig gøre, så var det rart med en
hjælpende hånd af mandfolkene, både til at
bære vand ind og til at trække vaske- og vri
demaskine. Med årene kom der en stor let
telse på det område, for købmanden i Tam
bohuse fik en elektrisk vaskemaskine, som
han lejede ud.
Det, der nok i dag vil forundre mest er, at
der ikke var afløb fra køkkenvasken, da vi
overtog gården. Under vasken stod der en
spand, som man nok skulle sørge for at få
tømt ud i læet, inden den løb over. Min
mor havde godt nok advaret mig mod at
blive kone på gården, inden der var lavet af
løb, men det varede nu ikke mange uger,
før den sag var bragt i orden.
Slagtedagene var drøje dage. Fra morgen
stunden ankom hjemmeslagteren, grisen
blev manøvreret ind i bryggerset, hvor den
under hjerteskærende hyl tog afsked med
livet. Derefter skulle jeg røre i blodet, det
brød jeg mig ikke om, bl.a. på grund af den
ubehagelige lugt. Var man gravid, måtte
man uvægerligt ud og ofre mellem lætræ
erne ind imellem. D er var ingen elektriske
hjælpemidler, så farsen blev malet i kødhakkeren med håndkraft. Meget af kødet og
flæsket kom i saltkarret, noget blev hen
kogt, en del kom i små krukker med et fedt
låg over. D et var en god ting, da vi kom med
i et andelsfrysehus, selv om det lå 5 km
borte i Hvidbjerg, og turen derind foregik
naturligvis på cykel.
Vi fyrede på komfur og i kakkelovne,
indtil vi fik gas i køkkenet, oliekamin og
brændselskamin i stuerne. Konerne på eg
nen satte en ære i, at komfuret var blankslebet ovenpå. D et var, syntes jeg, et kæmpe
arbejde, og det var vanskeligt at holde, men
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lands skik følge, eller land fly. Jeg kan stadig
ikke forstå, hvorfor komfuret ikke måtte
være pudset i sort sværte. D et var nemt
med flaskegassen, men man savnede den
hyggelige varme i køkkenet og det varme
vand i vandgryden bag på komfuret. Da vi
for et par år siden besøgte Frilandsmuseet i
Lyngby, spurgte vores svigerdatter, der er
vaskeægte københavner, hvad vandgryden
var for noget. Min mand ville løfte låget,
med det resultat at tyverialarmen gik i gang;
men vi klarede dog frisag.
Med årene skete der som sagt en del for
bedringer på det arbejdsmæssige område.
Foruden malkemaskine fik vi indlagt vand,
fik traktor, »træk og slip«, ja, vi fik endda bil.
På grund af astma havde min mand svært
ved at cykle, cyklerne og jumben var ellers
vore befordringsmidler. Bilen havde tilhørt
Cirkus Miehe, og var en Lloyd varevogn.
Den kostede 4.600 kr. D et kan man vist
godt få en symaskine for i dag. Der var in
gen benzinmåler, så en dag, da min mand
kørte gennem Tambohuse på vej til Hvid
bjerg, og var kommet i tvivl om, hvorvidt
han havde benzin nok til turen, gik han ind
til en kone for at låne en strikkepind. »Hvad
skal du dog med den«, spurgte hun forun
dret. Jo, han skulle da lige måle, hvor meget
benzin der var i tanken.
På mange måder var det en stor foran
dring for mig at komme fra min hjemegn og
til Thyholm. Hjemme var jeg vant til, at vi
sagde »De« til vore naboer og bekendte, nu
skulle jeg sige »du«, endda til helt ukendte
folk, for ellers, sagde min mand, ville de tro,
at jeg var vigtig, det var jo galt nok, at jeg
talte »fornemt«.
Dengang var Thyholm fuldstændig »tør
lagt«. Det skal forstås sådan, at man hverken
kunne købe vin eller pilsner hos købman
den, og selv om Tambohus Kro havde spiri

tusbevilling, så måtte der ikke skænkes for
sognets folk. Men det var noget, vi aldrig
spekulerede på, vi savnede det ikke. Vi var
nogle jævnaldrende familier, der kom me
get sammen, og vi kunne både hygge os og
have det sjovt uden spiritus; men tiderne
har forandret sig også på det område, nu
sætter vi pris på et glas vin, når vi besøger
hinanden. D et gør vi stadig, på Thyholm fik
vi venner for livet, en af grundene til, at det
var så svært at rejse derfra. Vi behøvede
ikke at være inviteret for at besøge hinan
den. D et skete jævnligt, at der kom uven
tede gæster, og når så man en mørk aften så
et par cykellygter bevæge sig ned mod går
den, var det spændende at se, hvem der nu
kom.
Der var i det hele taget meget »bygang«,
som det hed, for det var jo begrænset, hvad
der ellers skete i sognet. Om vinteren var
der aftenskole, en række foredrag i skolen,
og de var godt besøgt.
Julen begyndte ved 1. søndag i advent og
varede til Helligtrekonger. Der var mange
juleforberedelser, navnlig skulle der bages
meget, mange slags småkager, for i »halvhel
ligdagene«, dagene mellem jul og nytår, gik
man rigtig på besøg hos hinanden.
Mindst en gang om året havde man »na
bogilde«. Konerne sad i en stue, mændene i
en anden. Ud på aftenen skulle mændene
ud at se besætningen, det kunne nok lug
tes, når de kom ind igen. De store gilder,
bryllupper og sølvbryllupper blev holdt
hjemme, man sparede ingen anstrengelser.
Måske skulle lade eller loftet ryddes og la
ves om til gildesal, for tit var gæsternes antal
over 100. Unge naboer eller bekendte blev
bedt om at varte op. D et var en ære, men
også et stort arbejde, for man tog del i alle
forberedelserne, undtagen hvad der havde
med maden at gøre, det havde man koge-
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Det store tærskeværk er ankommet - en a f årets store dage.

kone og hendes hjælpere til. Jo, man hjalp
hinanden både i medgang og modgang. Var
der sygdom, var der også hjælpende hæn
der. Husbondafløser var et ukendt begreb.
Tit kom der folk, der ville sælge et eller
andet, blandt andet uldkræmmere. En gang
var der en, der blev så ærgerlig på min
mand, fordi han ikke ville købe noget, så
han til sidst spurgte, om min mand havde
alle tænderne i overmunden. Da min mand
svarede ja, sagde sælgeren: »Så er det ikke så
sært, du ser mærkelig ud«. En anden gang
kom der en meget højtidelig sortklædt
herre —om ikke vi ville købe en flot billed
bibel? Han gjorde det til et samvittigheds
spørgsmål, mente ikke vi kunne opdrage
børnene uden den. Da blev jeg ærgerlig på
ham og sagde, at hverken i min mands eller
mit hjem havde vi haft sådan en flot Bibel,

men vore forældre havde alligevel formået
at give os en god opdragelse, så han måtte
gå med uforrettet sag. De »rigtige« handels
folk, d.v.s. de der opkøbte kreaturer, ind
fandt sig jo også, vidste nærmest, når der var
noget til »æ handel«. D et var et tovtrækkeri
uden lige, kunne tage en halv dag, og tit
blev handelen først afsluttet, når handels
manden havde været på vej ud af gården et
par gange. D et var nok ikke så meget de sid
ste 25 kr. som den jyske stædighed, der var
det afgørende.
Det bedste, der hændte os på »Æ Brøj«,
var, at vi fik vore 4 børn. Graviditet var no
get man holdt skjult så længe som muligt.
Godt de unge i dag er klogere, så vi blir del
agtiggjort i deres glade forventninger så tid
ligt som muligt. Fødslen foregik hjemme. Så
kom jordemoder frk. Mejer, en af de få man
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sagde »De« til. I min tid havde man også læ
gehjælp, men det syntes de ældre koner var
noget »pylleri«, de havde klaret mange føds
ler uden. Efter fødslen, uanset hvad tid på
døgnet det var, skulle lægen og jordemoderen beværtes, dog ikke som i Marie Bregendahls bog, »En dødsnat«, hvor traktementet
bestod af sødsuppe og flødetunge vafler,
men f.eks. høne i citronsovs.
I god tid havde man allieret sig med den
kone i sognet, der gik rundt og passede bar
selskoner, for nu skulle man jo ligge 10 dage
i barselseng. Så kom nabokoner, og hvem
der ellers kendte en på besøg. D et var fest
ligt og hyggeligt, også for de store børn. Da
jeg fik vort sidste barn, kom et par nabomænd, der skulle på jagt nede i kæret. D et
var ellers ikke så almindeligt, at mænd kom
i »barselsstuen«. Da de så drengen, udbrød
den ene: »Det er endda skønt, han ligner in
gen afos to«. Vi kendte hinanden så godt, så
jeg morede mig bare over sådan en be
mærkning, men der var nok mange, som
ville være blevet forarget.
Undfangelse og fødsel var tabuemner;
men døden havde man et mere naturligt
forhold til end i dag. En gammel kone, som
jeg besøgte som nygift, viste mig således sin
ligskjorte, den var meget flot med kniblinger og broderi. Når der var begravelse, blev
der annonceret en tid ved kirken, halvan
den til to timer før i hjemmet, for liget
skulle synges ud. Om der var kapel ved
Søndbjerg kirke, husker jeg ikke, men
havde man plads til kisten hjemme, så stod
den afdøde der. Der var altid mange til en
begravelse, for man kendte jo hinanden og
kom hinanden ved. Det var degnen, der fo
restod højtideligheden i hjemmet. Der op
levede jeg mit livs første begravelse, en
gammel kone var død. Idet kisten skulle
bæres ud, sagde degnen til et lille bame-

Der hakkes roer i det kuperede landskab p å det østlige Tbyholm;
buntene hjalp tilså godt de kunne.

barn, der var til stede: »Så, nu skal Bedste
mor op i himlen«, hvorpå drengen masede
sig frem, idet han sagde: »Det vil jeg ski ud
at se«. Han forestillede sig nok, at kisten
med Bedstemor i steg til vejrs.
D et var ellers sjældent, man hørte ban
deord eller noget i den retning. Der var et
skarpt skel mellem såkaldte troende og ikke
troende. Mon jeg siger noget forkert, når jeg
mener, at de fleste hjem havde Brødreme
nighedens kalender, som husfaderen læste
et stykke af hver morgen ved morgenbor
det. I kirken mødtes man søndag efter søn
dag, hvert hjem skulle helst være repræsen
teret, det var skik og brug, og ikke den rin
geste skik. Navnlig i vor forjagede tid, ville
det være godt, om folk een gang i ugen
søgte den stilhed, der findes i kirken. Når
der var missionsuge var missionshuset »Si
loam« fyldt til bristepunktet, og den årlige
basar til fordel for Santalmissionen var nær
mest en folkeforlystelse, som gav mange tu
sinde kroner i overskud. Man skulle passe
på, at verdsligheden ikke tog overhånd, så
biograf, dans og kortspil var bandlyst. Før
hen havde der også på Thy holm været me
get drikkeri, så det var ikke uden grund, at
Indre Mission og afholdsbevægelsen gik så
radikalt til værks.
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Børnene og de unge voksede op i et be
skyttet miljø, men der var en verden uden
for Thyholm, som de fleste før eller siden
skulle konfronteres med, og det kunne jo
nok give nogle overraskelser.
Vore børn gik i Søndbjerg Skole, den nu
værende Søndbjerg Efterskole. Der var 2
klasseværelser, en såkalt 3-klasset skole
med ca. 80 elever. Der var 2 lærere, som
nødvendigvis underviste flere hold elever
ad gangen. Førstelæreren, Kristian Madsen
og hans kone Olga, gjorde meget for, at der
skulle være forbindelse mellem hjem og
skole.
Hvert år var der »eksamen«, hvor skole
kommission og forældre kom for at over
være elevernes færdigheder. Mon ikke også
læreren følte det, som en slags overhøring.
Der var også hvert år julefest i skolen, en af
ten som både små og store så hen til. Fru
Madsen, der var et meget udadvendt men
neske, arrangerede det hele. Nogle blev
bedt om at tage kringle med, andre småka
ger eller lagkage, og i god tid havde hun
øvet små sketches med nogle af børnene,
som de opførte. Og så blev der ellers leget
sanglege, så det støvede. Dans var jo på det
tidspunkt en syndig fornøjelse.
Med konfirmationen var skoletiden og
barndommen forbi for de flestes vedkom
mende. D et var nok mere lærerens end for
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ældrenes skøn, om et barn egnede sig til at
komme på realskolen i Hvidbjerg.
Dengang var en gård en verden for sig,
hvor familien både havde arbejds- og fri
tidsfællesskab. Fjernsyn eksisterede (hel
digvis) ikke, men radioen havde vi meget
glæde af, og så var der jo de mange forskel
lige slags spil, dam, mølle, ludo og noget,
der hed »femhundrede«. Og jeg holdt af at
fortælle for mine børn. Bl.a. når vi hjalp hin
anden med at gøre æg rene, for børnene tog
del i arbejdet i den udstrækning, det lod sig
gøre. Jeg var på den tid optaget af Palle Lau
rings Danmarkshistorie, den var nok værd
at genfortælle. Søndagen skufle være ander
ledes end hverdagene. Da spiste vi ved dug
i stedet for voksdug, og var det godt vejr,
hejste vi flaget. Vi boede jo højt, så det
kunne ses vidt omkring. Der var engang
een fra Tambohuse, der undrede sig over, at
vi så tit havde fødselsdag, det måtte jo være
årsagen til at vi flagede. Siden har de nok ry
stet lidt på hovedet, når de så flaget, og med
overbærenhed i stemmen sagt: »Ja, ja, hun
er jo sjællænder«. Vist er der forskel på jy
der og sjællændere, og begge parter kan
lære noget af hinanden.
Jeg er glad for, at mine børn har haft i
hvert fald noget af deres barndom på landet
i nær kontakt med dyrene og naturen, at de
har været forskånet for at skufle vækkes tid
ligt om morgenen for at blive bragt hen i en
institution, at de har fået svar, når de kom
fra skole, og råbte: »Hvor er mor«.
Selv har jeg været priviligeret, at jeg har
haft så meget tid sammen med mine børn,
at min mand og jeg ikke skufle afsted til
hver sin arbejdsplads. Vi havde da ikke de
penge mellem hænderne, som unge fami
lier har i dag, og heller ikke de forbrugsgo
der, men vi stillede heller ikke de krav til
tilværelsen.
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Få dage efter, at vor ældste dreng var ble
vet konfirmeret, forlod vi Thyholm, da min
mands astma tvang os til at begynde en hel
ny tilværelse, og havde jeg ikke vidst det
før, så opdagede også jeg, at der var en ver
den udenfor Thyholm, en verden, hvor der

var andre syndsbegreber, hvor der ikke var
så skarpe skel mellem folk, hvor der var
større tolerance; men det var med et tungt
hjerte jeg dengang tog afsked med min til
værelse som bondekone et af de smukkeste
steder i vort land.

Kirsten Laubjerg
Faglærer
Klaptoftvej 1
6950 Ringkøbing

Strejftog i Skjern-egnen i 1940’erne
A f ThomasJohansen

»HererAaen ogDalen hvor vore Urfadre togLand,
her dakkerKirkerne de hedenskeBlotpladser;
bagvedliggerHeden milevidt medde Gamles
Grave...«
Sådan skriver Johs. V. Jensen i digtet »Hver
dagene«, og man skulle tro, at han var inspi
reret af udsigten fra det nordvestre hjørne
af Lønborg kirkegård, hvorfra blikket svæ
ver langt bort ud over Skjernåens dal med
Skjern på den modsatte side. Bagved går
det opad mod Dejbjerg med gravhøje og de
sidste rester af den fordums hede; mange
kirker ligger spredt i landskabet, og i klart
vejr kan man skimte Nr. Lyngvig fyr fjernt i
nordvest.
I årene 1939-45 havde jeg lejlighed til at
stifte bekendtskab med denne egn. Bag
grunden var, at vi i 1938 var flyttet fra Silke
borg til Herning, hvad der landskabsmæs
sigt set var noget af en omvæltning, men
takket være en morbror, der boede i Skjern,
blev der mulighed for med jævne mellem
rum at tilbringe et par dage dér. For en gym
nasieelev med historiske interesser, navnlig
for middelalderkirker, var det spændende
at cykle rundt i omegnen, det var en ud
forskning af ukendt land.
Når den fastsatte og med længsel imøde
sete dag var inde, kneb det meget med at

koncentrere sig om undervisningen, men
endelig ringede det ud, hvorefter det gik
hjemad med en vis fart; en kop erstatningskakao indtoges, så frem med cyklen og af
sted.
På turen til Skjern fulgtes altid den
samme rute: Gennem Dalgasgade til Ringkøbingvejen, hvor gadenettet nu er ændret
til ukendelighed, over niveauoverskærin
gen ved Holstebrobanen, hvorfra man så
Snejbjerg kirke ret forude som afslutning på
den første lige strækning, der dengang var
kantet med vejtræer. Biltrafik var der ikke
meget af under besættelsen, kun et tysk mi
litærkøretøj i ny og næ, men vestenvinden
var som regel generende.

KIRKERNE I SNEJBJERG, VORGOD
OG TIMRING
Den store kirke i Snejbjerg er bl.a. interes
sant derved, at der i dens søndre mur er
indhugget en nøgtern meddelse om tidli
gere tiders ulykker:
ANNO 1602
DØDEAFSNEB
SOGEN2O9ME
NESKERAF
PEST.APS
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Vejen fortsatte gennem Snejbjerg by og vi
dere til Havnstrup, hvis kirke blev indviet 9.
maj 1920. Efter at have passeret Vorgod å
gik det langsomt opad gennem Barde, og
Vorgod kirke sås ikke langt til venstre.
Herom har Evald Tang Kristensen det sagn,
at sognet engang var delt i tre små sogne,
der var så små, at bønderne besluttede sig
til at slå dem sammen i eet, men de kunne
ikke blive enige om, hvor den fælles kirke
skulle bygges. De gjorde da det, som fortæl
les om flere kirker: Bandt to køer sammen
og lod dem gå frit omkring natten igennem,
og der, hvor de fandtes om morgenen, byg
gede man kirken. »Nu må vort sogn vorde
god«, sagde en af de ældste bønder, hvorfor
det kom til at hedde Vorgod. Denne naive
forklaring på navnet er i hvert fald ikke rig
tig. D et første led kan betyde »vagtpost«,
evt. »åbred«, mens betydningen af det sidste
er omstridt. D et kan formodes at være or
det »gud«, men hvis denne fortolkning god
tages, må der samtidig advares mod at drage
slutninger vedrørende hedensk gudsdyr
kelse. En anden mulighed er betydningen
»bæk«, og nærmere kommer vi ikke sandhe
den.
Arkitekturhistorisk set er Vorgod kirke
særlig bemærkelsesværdig, idet man i 1957
gjorde den opdagelse, at der før den nuvæ
rende kirke havde ligget en trækirke på
samme sted; man havde først erstattet den
nes kor med den nuværende kirkes og
brugt dette i forbindelse med trækirkens
skib, indtil også det blev ombygget i sten.
Til den modsatte side af hovedlande
vejen ses i 7 kms afstand Timring kirke, på
hvis kirkegård den navnkundige stifter af
Herning museum, J. A. Trøstrup, er begra
vet. H. P. Hansen, hans efterfølger som for
stander ved museet, fortæller i sine erin
dringer om et møde her mellem Trøstrup

Udsigt m od vest i lit diset vejr f r a bakken uden f r r Videbak. 1989.

og Evald Tang Kristensen, hvor det ikke va
rede længe før de to herrer kom i skænderi
med hinanden om, hvis indsamlingsar
bejde, der var det vanskeligste. Trøstrup på
stod, at det var hans, eftersom de museums
genstande, han samlede, var tungest! —
hvorefter Evald Tang Kristensen gik uden
at sige farvel. —
OVER BREGNING KRO TIL SKJERN
Barde og Vorgod var det fjerneste mål for
en tur, hvis man skulle tilbage samme dag,
og på den første Skjern-tur i 1939 var det
derfor en befriende fornemmelse fra nu af
at være i ukendt land. Vinden var da i nord
vest, men fra bakken på den anden side af
Videbæk, der nu fulgte, og hvorfra der den
gang var jernbane til Skjern, regnede jeg
med, at der kun var et kort stykke vej til
Bregning kro, hvor jeg skulle dreje til ven
stre (dvs. mod syd), sådan at vinden ville
komme skråt bagfra. Men udsigten fra top
pen af bakken viste sig at være en ubehage
lig overraskelse. Vejen løb som trukket efter
en lineal først nedad gennem det dengang
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næsten øde landskab, derefter opad, og
langt borte i horisonten sås noget, der
måtte være kroen. D et vestjyske landskab
viste sig her i al sin vælde.
Syd for korsvejen ved kroen forekom
landskabet mere bakket; Finderup kirke
kunne ses i forgrunden, længere borte Han
ning kirke og i det fjerne anedes Skjernåens
dal. Efter at være kommet forbi en karakterfuld række af gravhøje, der strakte sig på
tværs af vejen, gik det nedad til ådalen, på
hvis modsatte side Lønborg kirke nu to
nede frem. Dalgas-mindesmærket i den
sydlige del af Dejbjerg plantage sås henne
til højre, og vejen stødte nu ud til den fra
Ringkøbing til Skjern; viadukten over Videbækbanen passeredes — klokken var nu
henad halv seks og turen havde varet ca. 3
timer — og så var jeg fremme ved bestem
melsesstedet i Bredgade.
På grund af den sene ankomst måtte af
tenturen være af begrænset længde, og
hvad var mere nærliggende end at besøge
Skjern kirke, der ligger i byens sydlige del?
Siden pietismen kom til egnen med Pe
der Nissen Wedel, der blev sognepræst i
Stavning i 1722, har den religiøse interesse
været stærk, og da byen voksede til, var kir
ken allerede kort efter 1900 blevet for lille.
Man kunne nu, som det skete andre steder,
have bygget en ny kirke, hvad der ville have
været den billigste løsning, men nej, her
havde man pietet over for den gamle kirke,
og hvad middelalderens folk havde kunnet
præstere i retning af byggeri i granit, kunne
gentages i nutiden. Efter langvarige for
handlinger med myndighederne i hoved
staden kunne udvidelsen af kirken endelig
begynde, den strakte sig over året 1915. Sog
nets bønder kom agende med granitsten,
og den gamle stenhugger Gustav Jonsson
huggede dem til. Resultatet er en kirke med

15

en ret så enestående bygningshistorie.
En anden seværdighed er den gamle
gravsten, der ligger syd for kirkens vestlige
del, og som jeg altid var henne at se på. Den
er lagt over herredsfoged Erik Pedersen i
Ganer og hustru, der døde henholdsvis i
1631 og 1629, og som bekostede kirkens
prædikestol i 1627.
RAKKERNE I DEJBJERG
Nordvest for Skjern til venstre for vejen til
Ringkøbing ligger to højder, Kvembjergene, i et svindende hedelandskab. Kun
100 m nordvest for det sydligste »bjerg« er
skellet mellem Dejbjerg, Skjern og Stavning
sogne, og her står en stor sten, på hvis tre
flader de tre navne er indhugget. Foran er
der en mindre sten med indskriften:
HER LAA
KVEMBJERGHUS
INDTIL 1837
Men hvad var Kvembjerghus? hvorfor lå
det i et sogneskel? og hvordan havde det
gjort sig fortjent til en mindesten?
Vi skal tilbage til tiden omkring 1720,
hvor sagnet fortæller om en soldat, der var
deserteret. For at redde sig fra sine forføl
gere gav han sig i tjeneste hos en rakker,
hvorefter han var uskikket til at være soldat,
eftersom rakkerhvervet, der bl.a. bestod i at
flå selvdøde dyr, ansås for urent. Han fik nu
en overenskomst i stand med de tre sogne,
hvis rakkerarbejde han påtog sig at udføre
mod en passende betaling (der ikke var så
ringe endda; det skal have været bedre be
talt end et degneembede), og huset blev
bygget i sogneskellet, hvor han havde fået
et par hektar stillet til rådighed.
Men tiden går, og skikke ændrer sig, og i
1830’erne var bøndernes uvilje mod dette
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Kvembjergtwen i tnsoffieskelkt. 1943.

arbejde forsvundet, og følgelig blev aftalen
ophævet til skade for den daværende rak
ker, Niels Jensen, der snart kom i økonomi
ske vanskeligheder. Dette skyldtes ikke
mindst, at disse mennesker formerede sig i
en foruroligende grad og derved blev en be
lastning for fattigvæsenet i de tre sogne.
Som det kunne ventes, gav det anledning til
stridigheder sognene imellem, ja, det gik så
vidt, at man argumenterede ud fra sovevæ
relsets beliggenhed, da man jo måtte gå ud
fra, at børnene var født dér. D et synes som
om Stavning derved hurtigt slap for at be
tale, og i 1837 tilbød Niels Jensen at sælge
huset til Dejbjerg og Skjern kommuner.
Skønt prisen var ublu, slog man til, også
fordi det var blevet et samlingssted for al
skens pak, da natmandsfolket, der foretrak
det frie liv under åben himmel, kun havde
få steder at opholde sig inden døre.
Stenen eller rettere stenene blev afsløret
d. 31. august 1934, og dagen efter bragte avi
serne fyldige referater, hvori det bl.a. hed:
»Lokomotivfører Scheel Poulsen, Skjern,
der har Æren baade af Initiativet og Gen
nemførelsen af Arbejdet med denne Min

desten, bød Forsamlingen Velkommen.« Så
holdt forfatteren Salomon J. Frifelt afslø
ringstalen, hvorefter museumsforstander H.
P. Hansen fortalte om rakkerne, men hans
foredrag blev afbrudt på dramatisk vis, idet
et uvejr med torden og lynild, der havde
truet, nu pludselig brød løs ledsaget af en
voldsom hagl- og regnbyge. De deltagere,
der senere mødte op igen ved det fælles
kaffebord på Missionshotellet, fik imidler
tid foredraget i dets helhed; det var specielt
interessant ved, at det blev indledt med en
prøve på rakker- eller skøjersproget: »Æ
skåjer røgare, stuldte o nøke, o nær di et ku
salhor djæ bæis, blöw de nøke ...«, som ved
hjælp af en ordliste i en af hans bøger kan
oversættes: »Skøjerne tiggede, snød og stjal,
og når de ikke kunne hytte sig, blev de arre
steret ...«. Intet under at tilhørerne måtte
have det oversat!
En senere taler, Jørgen Fr. Caspersen,
der var af kæltringslægt, berettede om sin
barndom, hvor han var i pleje hos frem
mede, og om de trange kår hvorunder han
voksede op. En karakteristisk episode i så
henseende er meddelt af H. P. Hansen alle
rede i 1922: »Sin Fader saa Jørgen kun én
gang, da han som syvaars Dreng var sendt
hen til en Gaard for at hente Ugens Nyhe
der. Der sad et Par Mænd og fik dem en
Punch, og da den ene fik at vide, hvad
Drengen hed, sagde han, at han var Dren
gens Fader. Og saa tog han og tømte sin
Pung og gav Jørgen Indholdet — siger og
skriver syv Øre. D et var den eneste Arv,
Drengen fik fra sine Forældre!«
Mens vi er ved kæltringerne, bør vi nok
rette opmærksomheden mod en bestemt
gravhøj øst for Dejbjerg Hedegård. En dag i
1882 havde kæltringkvinden Anne Marie
Grønning og hendes »ledsager« Casper
Hodde lagt sig til at sove her. »Nogen Tid
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Indtil 1932 boedeM et’Mus ogNiels Cbr. KvembjergiBjørnemosebuset, et typisk smàkârsbjem med •fattigmandskoen* ogen velboldt kdlbaie.(Skjem-Egyad Museum).

efter vaagnede An Mari, og nu fik hun, træt
og ked af Caspers idelige Mishandlinger,
som hun siger i et Forhør, i Sinde at dræbe
sin mangeaarige Ledsager.« Hvilket hun
gjorde ved at slå ham tre gange i hovedet
med en sten. Hun blev dømt til at »straffes
paa Livet«, men dommen blev ved kgl. re
script ændret til livsvarigt tugthus.
Sydligst i Dejbjerg plantage, et par hun
drede meter vest for vejen Skjem-Ringkøbing ud for 19 km stenen, står monumentet
for Enrico Mylius Dalgas, den utrættelige
forkæmper for beplantningen af de jyske
heder. Initiativet til Hedeselskabets opret
telse udgik fra et møde i Silkeborg d. 20. de
cember 1865 afholdt på hans foranledning,
og hvori deltog overretsprokurator Morville, godsejer Bruun, etatsråd R. Westen

holz samt fabrikejer Michael Drewsen, Sil
keborg papirfabrik.
Tanken om at rejse et monument for
Dalgas skyldtes proprietær Hans Okholm,
og oprindeligt havde man tænkt sig, at det
skulle stå på en gravhøj, men dette blev for
kastet ud fra den betragtning, at et mindes
mærke ikke skal stå oven på et andet! Da
man imidlertid ønskede det anbragt på en
høj, lavede man den selv, og monumentet
afsløredes d. 30. maj 1898.
Går vi nu tilbage og krydser hovedvejen,
kan den gamle skolesti følges forbi Letagergård, der i 1940’erne var beboet af skovrider
Emil Bloch. En lille halv kilometer mod øst
ligger en lyngbegroet højning, Troldbanke,
der viser spor af at have været opdyrket i
jernalderen, en såkaldt oldtidsager. Den er
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Casper HodJes huj på Dej bjerg Het/e.

beskrevet af kulturgeografen Gudmund
Hatt:
»Arealet udgør nu 4'A ha, men mod Nord
og Vest har dette Ager-Kompleks engang
strakt sig videre ind i Plantagen. I Syd og
Øst ses derimod Dyrkningens naturlige
Grænse, idet den ophører ved Bakkens
Fod, hvor Jordsmonnet antager en sumpet
Karakter (Bjørnemose eller Letager Mose).
Skovrider Emil Bloch, Dejbjerg, der først
henledte min Opmærksomhed paa Lokali
teten, har faaet denne lille karakteristiske
Forekomst af Oldtidsagre fredlyst under
Naturfredningen.«
Også i plantagen træffes på erindringer
om kæltringerne, da der i dens østlige ende
ved Bjørnemosen er en sten med indskrif
ten:

HER BOEDE
M Æ T MUS OG NIELS KVEMBJÆRG
TIL 1932

Niels Kvembjærg var den sidste af dette
navn, og parret døde i Skjern i 1934. Huset
forfaldt hurtigt, men der har været tale om
at opføre en kopi, hvad der nok skulle
kunne lade sig gøre, da oplysninger om dets
udseende og indretning findes i Skjern Mu
seum.
DEN FORSVUNDE
FINDERUP KIRKE
Vejen mod nord fra Skjern mod Holstebro
var genstand for en vis personlig uvilje, ef
tersom det jo var den, jeg havde fulgt på ud
turen efter korsvejen ved Bregning kro, og
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som derfor mindede om turen tilbage til
Herning.
Imidlertid var denne egn ikke til at
komme udenom, når det drejede sig om in
teressante steder. Til at begynde med var
der på en mark ved Finderup en sten, der
mindede om, at »Findorp Kirke laa her«.
Hvordan var den forsvundet? Et sagn for
tæller, at folkene i sognet døde under pe
sten i 1300-tallet, og at kirken derfor blev
forladt. Hovedårsagen til affolkningen var
nu nok den store landbrugskrise, der be
gyndte mellem 1320 og 1340 af ikke helt
opklarede årsager, og som varede århundre
det ud. »Det er ganske givet, at pesten føltes
som et alvorligt chok; men den skubbede
kun til den hældende vogn, for krisen be
gyndte før sortedøden.«
Kirken forfaldt altså, men hvor blev de
sidste rester af? Jo, de blev brugt i 1856, da
Silkeborg-Ringkøbing vejen blev anlagt.
(At den kaldes sådan, viser, at Herning på
det tidspunkt ikke havde fået den betyd
ning, den har i dag). Man tog simpelthen
stenene fra kirkeruinen og kirkegårdsdiget,
slog dem i stykker og anvendte dem som
vejbelægning.
I en beretning fra 1870, hvis forfatter
åbenbart ikke har følt, at en sådan anven
delse kunne være anstødelig, hedder det:
»... og da jeg selv var med til at bringe Ste
nene frem fra Grushoben i Foråret 1856,
kan jeg let beskrive dens daværende Udse
ende. Kirkegården var da omgivet af et
gammelt forfaldent Dige, der var godt op
fyldt med Kampesten og bevokset med
Lyng ligesom Kirkegården selv. Gravhøjene
vare omtrent lige så tydelige som gamle
Gravsteder på de nu i Brug værende Kirke
gårde. Ruinen bestod af en Dynge af 2 å 3
Alens Højde. Hvad der var væltet ud, var
let at komme tilrette med, hvorimod det
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Par Alen af Murens Højde, der endnu stod,
næsten ikke var til at få skilt ad, enten med
Jernstænger eller Hakker. Alt var muret i
Kalk.« Han fortsætter med at nævne, at der
foran alterbordet lå en del småmønter, der
viste sig at være fra begyndelsen af 1300-tal
let.
KIERKEGAARD-SLÆGTENS
HJEMEGN
Længere mod syd ligger Hanning kirke, i
hvis sydmur over præstedøren er anbragt
en tilhugget runesten med en indskrift, der
formentlig må dateres til omkring 1200.
Tues søn, rejste denne sten eftersin moder
Gyde. ...kelh(uggederunerne).
Hvis dateringen er korrekt, kan stenen
være yngre end kirken og er vel så blevet
anbragt på sin nuværende plads i anledning
af en eller anden ændring ved bygningen.
D et er iøvrigt muligt, at man har anvendt
sten fra Finderup kirke til underdelen af tår
net, der blev rejst i sengotisk tid (ca. 14251550), senere nedbrudt og i 1939 opført

Mindestenen ved Sædding kirke for Saren Kierkegaards slægts
hjem. 1989.
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S a ilin g kirke. 1973.

igen. I så fald var folk dengang ikke bedre
end vejbyggerne adskillige århundreder se
nere, når det drejede sig om praktisk udnyt
telse af oldtidsminder.
Vejen mod øst forbi kirken fører først
nedad over Ganer å, siden opad til Sædding, der er uløseligt forbundet med Søren
Kierkegaards navn. Kort før man kommer
til kirken, ses til højre for vejen en sten, hvis
indskrift kort og godt meddeler, at
HERLAA
SØREN KIERKEGAARDS
SLÆGTSHJEM
Kendt er beretningen om hans far, Michael

Pedersen Kierkegaard, der som barn vog
tede får på heden og plaget af sult og kulde
steg op på en gravhøj og forbandede Gud.
Den 3. juli 1840 havde Søren Kierke
gaard, der var født i København, afsluttet
sin teologiske eksamen, og allerede den 19.
i samme måned tiltrådte han en slags pil
grimsrejse til Jylland, hvor han skulle be
søge sin fars hjemstavn i Sædding. Han skri
ver: »Jeg sidder her ganske ene (jeg har vel
oftere været ligesaa ene, men jeg er ikke
bleven mig det saa bevidst) og tæller Ti
merne til jeg skal see Sæding. Jeg kan aldrig
erindre nogen Forandring med min Fader,
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Billedkvader i Sadding kirke med runeindskrift i øversfe højre
hjørne. 1989.

og nu skal jeg see de Steder, hvor han som
fattig Dreng vogtede Faar, de Steder, jeg paa
Grund af hans Beskrivelse har haft Hjemvee efter. Hvis jeg nu blev syg, og blev be
gravet paa Sæding Kierkegaard! Underlig
Tanke. Hans sidste Ønske til mig er opfyldt,
Som det kunne ventes, gjorde den vest
jyske natur et stærkt indtryk på ham: »I den
Aroma som Hø altid udbreder, at staae lige
uden for Porten til det lille Sted i den sil
dige Aftenbelysning; Faarene drive hjem og
afgive Forgrunden; mørke Skyer, afbrudte
af de enkelte stærke Lysglimt, som Skyer
har, der tyde paa Blæst, — i Baggrunden
høiner Heden sig, — blot jeg maatte ret
kunne huske Indtrykket af denne Aften.«
Når turister allesteds fra, ja selv fra Japan,
kommer til Sædding, er det naturligt, at de
spørger efter den berømte gravhøj; dog, fak
tisk ved man ikke, hvilken der er den rette,
men, som jeg for mange år siden har hørt en
turistchef sige: »Vi viser dem den største!« —
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og der er vel egentlig god grund til at tro, at
det er den.
Afsløringen af mindestenen fandt sted d.
11. november 1935 i gråt og trist vejr på 80års dagen for Søren Kierkegaards død og
indledtes med en gudstjeneste i kirken, der
var fyldt til sidste plads. Derefter samledes
man om stenen, hvor Salomon J. Frifelt
holdt afsløringstalen. Under afslutningen,
der fandt sted i forsamlingshuset, bekla
gede lokomotivfører Scheel Poulsen,
Skjern, at Statsradiofonien trods indtræn
gende henvendelser herom ikke havde øn
sket at transmittere højtideligheden; en se
nere taler fremkaldte munterhed ved at
nævne, at Scheel Poulsens liv — som der
står i Jens Vejmand — er fuldt af sten!
Sædding kirke, der ikke har noget tårn,
er en usædvanlig velbevaret bygning. I dens
nordlige mur er indhugget et mandshoved
og runerne »har m«, der er tydet som
Har(ald) M(ester), der da skulle være byg
mesteren.
Desværre var kirken altid aflåst, og da jeg
engang lånte nøglen hos graveren, tilføjede
han, at jeg blot kunne lade den sidde i lå
sen. D et gav anledning til en selvforskyldt
episode: Hjemkommet til Skjern sad jeg
ved eftermiddagskaffen — men hvad var
det, jeg havde i lommen? D et var såmænd
nøglen til Sædding kirke, som jeg i distrak
tion havde beholdt. Der var nu intet andet
at gøre end at køre tilbage, og efter at nøg
len var sat i låsen, at fjerne sig hurtigt, men
diskret.
VOGNEN I DEJBJERG
PRÆSTEGÅRDS MOSE
Den lokomotivfører Scheel Poulsen, der
havde taget initiativet til rejsningen af Sø
ren Kierkegaard stenen såvel som den i tresogneskellet, var faktisk min morbror, i hvis
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hjem jeg boede under opholdene i Skjern.
— Ved en næsten symbolsk skæbnens til
skikkelse er Bredgade 73, hvor han havde
sin embedsbolig, nu en del af Skjern-Egvad
Museum.
Hvad angår mindesten må nok rejs
ningen af Dej bjergstenen anses for hans be
tydeligste projekt. Den blev indviet søndag
d. 2. juli 1933 og står på det sted i Dejbjerg
præstegårdsmose, hvor pigen Abeline Clau
sen i 1881 under sit arbejde gjorde det før
ste fund af en pragtvogn. Udgravningerne,
der strakte sig over et par år, viste at der i
virkeligheden var tale om to vogne, der
ikke var helt ens, og som var blevet skilt ad,
inden de blev lagt i mosen. Stilpræget var
tydeligt keltisk, og de kunne derfor henfø
res til de sidste fire århundreder f. Kr.
Stenen blev afsløret i 50-året for udgravnin
gernes afslutning.
Men hvorfor blev disse vogne anbragt i
en mose og hvorfor netop her? For at finde
et svar på disse to spørgsmål, vil vi først ka
ste et blik på landskabet som helhed. »In
tetsteds saa jeg dog saa mange Høje sam
lede som paa Hedebakkerne i DejbjergHanning Pastorat norden for Skjernaamundingen. Disse maa vel have været Kystbak
ker mod Vesterhavet og en Fjord derfra ind
i Landet, som siden er skyllet fuld af Sand,
paa hvilket Havsand hele Stavning Sogn og
Størstedelen af Skjern Sogn er beliggende.«,
hedder det i en beskrivelse fra 1878.
Området har da åbenbart været et alvorstungt sted i fortiden, og hermed stemmer
betydningen af navnet Dejbjerg, der er »De
Dødes Bjerg.« —»Dejbjerg har været de dø
des hellige område.«
På den baggrund er det lettere at forstå,
at vognene blev lagt netop i denne mose;
de har sikkert været ment som et takoffer
for vundne sejre. »At der her ikke er tale om

Scheel Poulsen og hustru i hu ven veil Bredgade 73. der nu er en del
afSkjern-Egvad Af useum. 1943.

nogle arbejdsvogne, fremgår uden videre af
deres lette bygning og en i de mindste de
taljer omhyggelig udsmykning med bronzebeslag. ... Når man nu finder hellige tegn
på et så fremtrædende sted som vognstan
gens forreste del, så synes den mulighed at
være nærliggende, at vognen var beregnet
på religiøse processioner. Vi ved nemlig,
f.eks. fra beretningerne om gudinden Nerthus, at sådanne processionsvogne engang
har været anvendt ved udførelse af religiøs
kult.«
Afsløringsdagen var begunstiget af vej
ret: Solskin og blæst, hvorved man navnlig
måtte glæde sig over blæsten, der bortjager
de myriader af fluer, der sværmer om en,
når man færdes i heden i stille vejr.
Stenen bærer et omrids af vognen (der
på Nationalmuseet er stykket sammen af de
to, der blev fundet). Nogle vil måske undre
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bjergpræsten«) og sagde stilfærdigt: »Det æ
løwn, men det lyder helt kønt.«

Dejbjergstenen. 1989.

sig over den detalje, at hjulenes eger ikke er
fuldt optrukket; det skyldes, at man ikke
ønskede, at de skulle komme til at ligne cy
kelhjul. — Hvad angik selve opstillingen,
var den kompliceret, eftersom det var nød
vendigt at anlægge en svellevej ud i mosen.
En 2000-tallig forsamling var mødt op
ved indvielsen, og ceremonien blev trans
mitteret i radioen. Som formand for den
kommité, der var blevet dannet blot et år
tidligere, holdt Scheel Poulsen velkomstta
len, og festen forløb med diverse taler af
vekslende med musik og sang. — Den 83årige pastor emeritus Balslev, der var Dejbjergs sognepræst, da fundet blev gjort,
kom i sin tale med den ejendommelige op
lysning, at de husmænd, der var lejet til at
grave ud (hvor kun de bare hænder måtte
bruges), til at begynde med troede, at det
var præstens brændevinstøj, de gravede ef
ter! og da forfatteren Salomon J. Frifelt i af
sløringstalen havde påstået, at dette sted
var det kønneste på jorden, prikkede en
deltager til pastor Hans Pedersen (»Dej-

OVER SKJERN As ENGE TIL
LØNBORG KIRKE
Færdes man mod syd ad hovedgaden i
Skjern og er kommet ud af byen, ligger
Skjernåens dal foran, og ude på højderne i
vest ses Lønborg kirke, der altid var målet
for den første formiddagstur. For at komme
derud måtte man dengang køre gennem
Tarm, og ved en enkelt lejlighed blev turen
forlænget til Hemmet, der havde været sta
tion på jernbanen Nr. Nebel-Tarm, nedlagt
i 1939. Stationsbygningen lå øde hen, og det
slog mig, at der ikke er noget så trøstesløst
som en nedlagt jernbanestation. Her kunne
man have ventet i evigheder på et tog, som
aldrig kom, for sporene var taget op, men
det havde den fordel, at banelegemet
kunne bruges som cyklesti et godt stykke af
tilbagevejen til Lønborg.
I fastelavnsferien 1942 var jeg i Skjern, og
da det var uden for »cyklesæsonen«, var jeg
taget med toget. Som nævnt var et besøg i

Gravsten sytifor Skjern kirke over -Erick Pedersen i Ganer-. 1989.

24

THOMAS JOHANSEN

Lønborg kirke et fast punkt på programmet,
og at skyde genvej derover ved at gå over
engene ville være spændende. Ganske vist
forekom det at være et mere end tvivlsomt
foretagende, men et forsøg kunne vel gøres.
En sti drejede til højre fra hovedvejen og
førte forbi Dommergården hen til åen, hvis
nordlige bred den fulgte. Strømmen var
stærk og vandstanden høj — så høj, at lidt
vand på et par steder løb tværs over stien og
ned på den anden side. D et betød nu ikke
så meget, men længere fremme fossede det
ned over den på en strækning af mange me
ter, og det var signalet til at vende om.
D et ville være interessant, om man
kunne have skruet tiden tilbage til den fe
bruardag i året 1513, da kong Hans med
følge kom dragende sydfra; man ville da
være blevet vidne til, at hans hest snublede
i vadestedet, hvorved kongen faldt i det
kolde vand. Selvom han blev plejet omhyg
geligt hos bonden i Skjern Brogård, havde
han pådraget sig den sygdom (formentlig
lungebetændelse), hvoraf han døde den 20.
februar i Aalborg.
I denne forbindelse kan nævnes, at
Scheel Poulsen åbenbart har syslet med
tanken om også at få rejst en sten til minde
om denne episode, eftersom forfatteren Sa
lomon J. Frifelt i et brev fra 1946 skriver:
»Det er (det) bedste og sikreste Fredstegn i
det sidste Aar, naar du igen tar fat med at
rejse Sten! ... En sten for Kong Hanses
Vandgang — ?«
Den første dag af sommerferien 1943 var
jeg —naturligvis, kunne man næsten sige —
taget til Skjern, og samme dags aften fore
slog min morbror en tur til Lønborg. Først
var vi i Tarm inde hos den gamle skovfoged
Fischer, der skulle med som særlig sagkyn
dig. Han virkede lidt barsk og spurgte
straks: »Har De Deres pibe med«? D et var

Detaljefra degnestolen i Lønborg kirke: En gris. der blaserp å sakkepibe. 1989.

ikke tilfældet, hvorefter han fremsatte den
belærende udtalelse: »Den skal man altid
have med, man ved aldrig, hvornår man kan
redde sig en pibe tobak!« Situationen var
karakteristisk for besættelsestiden, hvor to
bak var en absolut mangelvare.
Da vi var kommet ud til kirken, opsøgtes
først den tilgroede grusgrav umiddelbart
vest for kirkegården, hvor der findes en
gravplads fra tiden omkring Kristi fødsel og
en fire-fem århundreder frem. På spørgsmå
let om man kunne finde rester heraf, sva
rede Fischer: »Det er i sådan en formation,
der kan være noget«, og idet han pirkede
med stokken i et bestemt lag, faldt der
straks et potteskår ud.
På kirkens nordlige side er der i sengo
tisk tid blevet tilføjet et sakristi, som i
længst forsvunden tid var midtpunktet i en
kontrovers af let makabert præg mellem en
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Dommedagsmaleriet i Lønborg kirke. 1970.

ejer af Lønborggård og hans efterfølger.
Striden havde sin oprindelse i 1673, da Kri
stian V skødede Lønborg kirke til renteme
ster Henrik Müller, Lønborggård, sådan at
kirken og gården fra da af havde samme
ejer. Hans søn Heinrich indrettede nu sa
kristiet til begravelser for sig og sin familie,
og da dette blev fuldt af ligkister, tog søn
nen Selio Müller også våbenhuset ind til
dette formål, »og lod en Indgang hugge gen
nem Tårnet vesten ud af Kirken. Dette be
virkede, at om Vinteren kunde Sne fyge
»helt op til Alteret«. Imidlertid solgte Selio
Müller i 1750 Lønborggård til »négociant«
Kristen Hansen, der straks kom i strid med
Selio Müllers børn (S. M. var død i 1750)
om vedligeholdelsen af begravelserne i kir
ken, som han påstod, var ham uvedkom
mende, da han ved købekontrakten kun

havde forpligtet sig til at lade ligkisterne
henstå »uflyttede«. Sakristiet var iøvrigt me
get forsømt, da han overtog gården, hvilket
gav ham anledning til en ironisk bemærk
ning i et brev: »... så ser man, hvor sirlig en
Søn Etatsråd Müller har været.«
D et trak nu op til en proces angående
vedligeholdelsespligten, men da det viste
sig, at Kristen Hansen havde købt gården
på grundlag af ikke helt korrekte oplysnin
ger, som han i givet fald ville fremføre, op
gav modparten, og processen blev ikke til
noget. Endelig d. 11. april 1760 lod han alle
begravelserne — »8 store og 4 små Kister«
nedsætte i en grav nord for kirken; dette
skete dog med tilladelse fra Selio Müllers
eneste tilbagelevende søn, ritmester Müller
til Hegnet i Salling.
Indenfor i kirken, som jeg aldrig har fun-
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Løvborg kirke med sakristiet. 1943.

det aflåst, møder en et smukt og righoldigt
interiør, og opmærksomheden fanges straks
af den velproportionerede altertavle fra ca.
1654 i senrenaissance, derefter prædikesto
len, der er fra slutningen af 1500-tallet, men
det mest iøjnefaldende er de kalkmalerier,
der findes i skibets østligste hvælving, og
som afdækkedes i 1936. Mod nord en dom
medagsscene og over korbuen til venstre et
billede af Abraham, der er ved at ofre Isak,
til højre en fremstilling af Jesu dåb i Jordan.
Her er forneden en indskrift:
Anno domini mcdlxxxvii feria quarta
post visitationis Mariae. (Det Herrens år
1487 onsdagen efter Mariae besøgelse (dvs.
d. 4. juli)).
Disse billedfelter er firkantede, og da de

ved en kraftig linie er adskilt fra det omgi
vende rankeværk, er det nærliggende at
slutte, at de er tegnet efter en bibeludgave. I
så fald formentlig en tysk fra 1520’erne, idet
tidspunktet fremgår af de afbildede perso
ners klædedragter. Mærkeligt nok er male
rierne da senere end det angivne årstal, der
muligvis refererer til en tidligere begiven
hed, måske hvælvingernes opførelse. —Det
nævnte rankeværk er holdt i gule og røde
farver og giver kirkerummet et lyst og luf
tigt præg.
Ved et besøg i Skjern nutildags ser man
de ændringer, menneskelig virksomhed har
fremkaldt siden dengang: Byen er vokset,
nye gader anlagt, Videbækbanen forsvun
det, åen rettet ud — men i Lønborg er kir-
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Skjern kirke fra nord. 1943.

ken uforandret og ser ud som da jeg kom
der første gang for halvtreds år siden.
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De vejfarendes og kgl. acteurs -

Sevel Kro
AfEjnerG. Pedersen
EN LANDSBY OG DENS KRO
Ved de betydeligste af vore gamle alfarveje
ligger overalt i Danmark - eller maske ret
tere lå - på rad og række de ældgamle lan
devejskroer; af de fleste højt besungne, af
andre tillagt alskens slemt, men under alle
omstændigheder var de for tidligere tiders
udkørte rejsende, enten de nu var til fods,
eller de i timevis havde skrumlet fra side
til side i uaffjedrede vogne ad hullede og
opkørte hedeveje, den besværlige dagsrej
ses lyspunkt, hvor livets fundamentale be
hov for natlogi og fortæring kunne dækkes.
Deres konsekvent gennemførte indbyr
des afstand på 2-3 mil røber, at de i sin tid er
blevet anlagt efter en overordnet plan, som
stammer fra senmiddelalderen og var givet
af statsmagten. Afstanden er beregnet efter
den forskriftsmæssige rejsetid på omkring
to timer for tiden til folk og heste at raste,
de første ved fad og krus, de sidste ved
vand trug og krybbe i kroen.
For at opfange så stor en del af trafikken
som muligt inden for de afstukne regler
søgte kroerne naturligvis den mest gunstige
beliggenhed. Mest attraktiv var et overfartssted. D et kunne være ved et mindre far
vand, men i Vestjylland dog også ved de op
til kilometerbrede ådale, som i dage eller

uger kunne være oversvømmet og således
nødte de vejfarende til at vente, indtil bed
ring i vind og vejr tillod overfart med færge
eller passage ad gennemblødte jordveje til
et vadested eller en bro. De tog naturligvis
navne af færgekro eller åkro. Møllekroen
opstod på samme vis ved eller i forbindelse
med et mølleri. Korskroen, hvor to veje
krydsede hinanden. Kirkekroen, hvor de
fjernestboende i sognet kunne få deres he
ste opstaldet og sig selv fysisk styrket.
Mange andre kronavne kan på samme
måde føres tilbage og forklare kroens oprin
delige økonomiske grundlag. Fælles for de
fleste er dog, at de trods kongelige henstil
linger til kroejerne om at give deres gæstgi
verier festlige og humoristiske navne - som
de kendes i England - ganske prosaisk tog
navn efter deres landsby.
Blandt disse er Sevel kro, som ellers med
rette kunne komplettere sit navn efter flere
estimerede institutioner. Den var for så vidt
kirkekro, eftersom den altid har ligget tæt
op ad kirken, og efter at Trandum kirke var
blevet nedbrudt omkring 1560, har bebo
erne fra østersognet, og for den sags skyld
også dem fra syd i det udstrakte sogn, haft
en så lang kirkevej, at en opstrammer før
hjemturen ikke har været at foragte. Endvi
dere tjente den også som møllekro, og over-
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S e n / setfra nordost. Tegning a f H annibalforgen sen. 18 7 7. Kunstneren b a r koncentreret sig om grundpillerne i det gamle landbysamfund:
Kirken, skolen, kroen, mollen ogfmestegärden. T i l venstre for kirken ses Stephen Vestergårds bus. Pa den nykirkegårdstår endnu en m onu
m e ntalart bange-blodbogfra omkring I8 6 0 , som er resultatet a f et a f bans mangepodningsforsog. (F ra P .K . H of mansen: Se vel sogn).

leveringen vil vide, at den oprindelig har
ligget ved Søgård nær Hjelm mølle. Den
kunne også med god ret have kaldt sig for
en tingkro, idet Sevel i årene fra før 1468
til 1687 var en selvstændig retskreds, et
birk, med tingsted. Disse lå i almindelig
hed i nærheden af kirken, og gården Tinggård, som oprindelig lå umiddelbart øst
for kirken, taler med sit navn for rigtighe
den i dette for Sevels vedkommende.
Alt dette og mere til gjorde kroen uund
værlig i hverdagen året rundt, men først og
fremmest var den det, som var dens egent
lige formål: en landevejskro, der skulle
være oasen for de vejfarende. Som andre
kroer var dens eksistens uløseligt knyttet
til vejene. Forsvandt de ved nedlæggelse
eller omflytning, havde kroen mistet sin
berettigelse, et forhold, myndighederne
tog højde for ved i alle eksisterende bevil
linger at fremhæve, at kroen i tilfælde deraf
mistede alle sine privilegier, uden at ejeren

havde ret til nogen form for godtgørelse.
Tilmed var Sevel gennem århundreder
et vej knudepunkt. Vigtigst af dens veje var
den ældgamle landevej, af poetiske sjæle
kaldet Adelvejen, mellem Holstebro og
Skive, hvor Sevel med omkring 3 mil til
hver af de to købstæder var midtpunktet. I
et par hundrede år omkring 13-1600 spil
lede denne vej en overordnet rolle, idet
Holstebro-Viborgvejen over Hagebro, Sej
bæk, Finderup og Hald af ukendte grunde
blev opgivet fra Hagebro, hvorfor trafikken
mod Viborg måtte tage omvejen over
Skive ved at dreje fra i Tinkerdal og følge
Adelvejen. D enne var således dengang
den eneste tværgående vej over Jylland, og
al færdsel fra vest mod især stifts- og kongehyldingsbyen Viborg med den midtjy
ske hærvej måtte søge denne vej. Det gjaldt
hele persongalleriet i datidens skarpt ind
delte klassesamfund fra de tusinder »af
staklernes elendige flok« over bønder og
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borgere til prælater, adelige og kongerne
selv med hundredtalligt følge.
Endnu en i sin tid betydelig færdselsåre
satte kursen mod Sevel, nemlig den æld
gamle, men tidligt forsømte landevej fra
Lemvig, som i trekanten i Sevel slog følge
skab med Adelvejen mod Skive.
Alle de vejfarende ad dette vigtige trafikstrøg skulle nødvendigvis have fortæring og
overnatningsmuligheder undervejs. Men
hvor?

KLOSTER OG KRO
Til de vej farendes ængstelse og frygt for at
begive sig ud på længere rejser hørte usik
kerheden om at kunne skaffe sig sikkert og
rimelig godt natlogi samt fortæring. Ganske
vist påbød en ældgammel uskreven lov her i
Norden, at en rejsende, der søgte herberg
for natten ikke kunne afvises. Denne gæst
frihed blev dog op i 1200-tallet en uudhol
delig byrde for befolkningen ved de stær
kest trafikerede landeveje. Forstod gæ-
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Skitse 01er Sei el by 1816. (VinJerupEgnsbistoriske Arkiv).
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sterne ikke at finde balancen mellem at op
træde som gæst og udnyttelse af værtsfami
lien, opstod der let gnidninger, der kunne
udvikle sig til voldsomheder. Den taktfulde
gæst sørgede diskret for at lægge en pas
sende betaling i en til formålet stillet skål
eller lerpotte.
Helt galt kunne det gå, hvis gæsterne
trængte ind og tog sig selv til rette, fortæ
rede, hvad de lystede, svirede, øvede klam
meri, der endte i slagsmål, og drog naturlig
vis skyndsomst af gårde, før den fortvivlede
vært kunne hente forstærkning for at ind
drive en form for betaling.
Derimod kunne den fredelige rejsende
altid være i sikkerhed i et kloster, hvis han
kunne indpasse et sådant i sin rejserute.
Her var tryghed, god forplejning og - om
ønsket - en passiar eller drøftelse med en
jævnbyrdig åndsfælle over et krus øl eller
vin. Betaling kunne erlægges efter behag.
Dog blev klostrenes gæstfrihed, der hvi
lede på kristendommens bud om næste
kærlighed, ikke så sjældent misbrugt af stormændene og ikke mindst af kongerne, som
ganske vist havde ret til gæsteri på klo
strene, når de var på rejse i administrative
ærinder. Dog var der tale om tvangsgæsteri
når de indlogerede sig i et kloster med
1200-1600 svende plus ledsagende store
hunde.
En af de skrappeste i den henseende var
Erik dip ping. Oppositionen imod ham, le
det af den magtfulde marsk Stig Andersen
Hvide, tvang ham derfor i 1282 til at ud
stede et forbud for enhver at gæste klo
strene med »tvangsgæsteri«, og året efter
fulgte en naturlig fortsættelse deraf, idet
kongen i Helsingborg underskrev den Rigs
lov, hvori der for første gang blev påbudt
oprettelse af kroer eller gæstgiverier på pas
sende steder overalt i riget. ’)

Meget paradoksalt måtte den konge, der
først af alle gav en lov om gæstgiverier, tre år
senere lade sit liv i Finderup lade, fordi han
ikke kunne finde et herberg.
D et sikreste sted, de vejfarende ad den
gamle Adelvej kunne ty til for overnatning,
var altså Stubber kloster. D et lå på en holm
i Stubber sø ved Sevel. I middelalderen var
holmen ved en bro, sikkert en vindebro,
forbundet med fastlandet. D et var ganske
vist et nonnekloster og havde en priorinde
som leder af de indre forhold, medens en
prior var ansvarshavende udadtil. Sammen
med lægbrødrene, der stod for en række af
klostrets mange forskellige praktiske gøre
mål, skulle han nok sørge for, at de strenge
regler for de herbergssøgende blev over
holdt til punkt og prikke.
Desværre er vort kendskab til klosteret
og det liv, der rørte sig i det gennem ca. 300
år, yderst ringe, eftersom hele dets omfat
tende arkiv, deriblandt middelalderlige pergamentdokumenter, gik til grunde i 1870,
ved at de blev trillet ud og sænket i søen.
Enkelte blev dog taget med hjem, hvor de
efter sigende blev fundet velegnede til at
lappe skindtrøjer med. At pergamenterne
var gode til dette formål, afslører at de var
middelalderlige, altså fra klostret, fordi de
var bløde, medens pergament af senere her
komst er stift.2).
Derfor er vor viden om benediktinernonnernes liv og levned i Stubber kloster af
tilfældig art. Vi ved intet om deres virksom
hed over for rejsende; om de som mange
andre klostre blev hjemsøgt ved tvangsgæ
steri; om hvilke konger, der hvilede ud der
og måske fornøjede sig med jagtens glæder,
men som eneste station på ruten og tilmed
midtvejs er det givet, at der på Stubber klo
ster har fundet en betydelig herbergsvirk
somhed sted.
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Ved den katolske kirkes fald med refor
mationen i 1336 overtog kronen Stubber
kloster, og dermed ophørte en del af kir
kens vidtforgrenede sociale arbejde, hvor
under herbergsvirksomhed hørte.
Bemærkelsesværdigt er det, at hos et
stort antal rejsende var kirkens pligt til at
sørge for de vejfarende så indgroet, at de nu
anså de ny lutherske præstegårde for arvta
gere af klostrenes humanitære arbejde og
hjemsøgte nu ufortrødent sognepræsterne.
Fra dem foreligger der adskillige klager over
mere eller mindre påtvunget gæsteri, der
satte dem i så alvorlige udgifter, at de true
des med at måtte gå fra hus og hjem.
Sådanne besværinger synes ikke at fore
ligge fra Sevel. Trods stedets omtalte geo
grafiske beliggenhed nævnes intet om over
natningsproblemer, hvilket kan pege hen
imod, at der hurtigt efter klostrets ophør er
oprettet en eller flere muligheder for loge
ment ved byen. Måske som overleveringen
hævder i nærheden af Hjelm mølle eller
ved den gamle skole, men - som det frem
går af det følgende - næppe i Bakkehuset,
hvor den nuværende kro har hjemme.
Fra anden side ved vi, at der fra slutnin
gen af 1300-tallet blev anlagt mange kroer
overalt i landet. Flest på Sjælland og færrest
i Vestjylland. Nogle kroer fik lovlydigt deres
bevillinger, men mange flere var ikke an
meldt til myndighederne. Det er derfor me
get tænkeligt, at en eller flere af den kate
gori har eksisteret i byen.
HVOR VORHERRE LÆGGER
EN KIRKE...
At der kun oprettedes et fåtal kroer i Vest
jylland, hænger naturligvis sammen med
områdets lave befolkningstal. På den anden
side krævede de langt større afstande flere
overnatningssteder, især i en tid hvor vej-
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Ruinen a f Stubber kloster. (Holstebro Museum).

længden ikke måltes i distancer, men i rej
setid på grund af de »onde veje og brøstfældige broer«. Og kroer har der til alle tider
været i den fra København så fjerne lands
del, endda i massevis. De fleste var ganske
vist »ulovlige«, som det hed i retssproget,
før nutidsnavnet smugkro blev almindeligt.
Men formaliteter havde vestjyderne kun et
skuldertræk til overs for. Hvad kom det K ø
benhavn ved, at de gjorde rejsende den tje
neste at beværte dem med deres egen sim
ple kost og gode hjemmebryggede øl og
brændevin samt måske gjorde plads til en
mere i alkoven eller lod ham få slagbæn
ken?
Dog blev der også her til stadighed ind
rettet kroer af »særlig kongelig gunst og
nåde.« I 1687 fik således borger i Ringkø
bing Søren Ejlersen kgl. tilladelse til at drive
»en forsvarlig kro på Holmsland for rej
sende«. Den drev han i 13 år, og da han var
død, fik hans efterfølger følgende kgl. privi
legium, hvis indhold var normen for vore
ældste godkendte kroer:
*/ afgangne Søren Ejlersens sted, som hidtil har været
kromandpå Holmsland, meddelesJørgen Christensen
Torsk moden årligafgift efteramtmandens sigelse, til
ladelse til at holde ogindrette krofor rejsende ogandre
med logemente, øl, brændevin ogdeslige, som de kunne
behøve, dogat dervedingen misbrugsker, men at alting
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dermed efter laven og andre vedkommende forordnin
ger skikkeligen ogsømmeligen tilgår«.
København d. 22. sept. 1702.

9

Disse smukke kongelige ord om gode
sæder og skikke blev grundloven for mange
gæstgiverier, der i god behold har kunnet
overleve århundreders omskiftelige tilvæ
relse og i dag hører med i rækken af højt re
nommerede kroer eller hoteller.
Andre derimod havde vanskeligt ved at
stå sig i konkurrencen med købstadsherber
gerne, som i tidens løb blev begunstiget
med forskellige særrettigheder, hvorfor kro
manden lod sig friste af det langt lettere og
mere indbringende at lægge hovedvægten
på udskænkning af øl og brændevin. Så
danne »ølstuer« fandtes overalt; flest i by
erne, men også i stort antal på landet, både i
de privilegerede og naturligvis allerflest i de
ulovlige, hvor mændene tilbragte tiden
med »slemmen og demmen og bruger så
mange penge, at kone og børn må sidde
hjemme og drikke vand og valle«. ‘)
Det var med henvisning til den slags »be
verdinger«, at den kendte talemåde, hvis
første halvdel er brugt ovenfor, opstod og
fik tilføjelsen: »... lægger fanden en kro«.
AT BLIVE KONGELIG PRIVILIGERET
Fra regeringens side gjorde man længe og
ivrigt en ihærdig indsats for at bekæmpe
disse »ølhuse« ved udstedelsen af en lang
række forordninger - dog uden synderligt
held. Motivationen for denne ihærdighed
var naturligvis at bekæmpe »landmandens
drukkenskab, sabbatens overholdelse og
anden løsagtighed og ukristelig handel og
levned«, men konkret gik statskassen for
uden den årlige kroafgift glip af meget bety
delige beløb ved, at den blev unddraget da
tidens forbrugsafgift, konsumtionen, popu
lært kaldet bompenge, og ligeledes mistede

købstæderne forskellige leverancer, bl.a. af
øl og brændevin.
Den skrappeste af de mange udstedte
forordninger kom i 1734, hvorefter amtmændene skulle indsende en fortegnelse
over alle de lovlige kroer i deres amter. Alle
andre kroer skulle betragtes og dømmes
som ulovlige. For at sikre sig, at inddrivel
sen af multkerne blev gennemført, blev det
samtidig bestemt, at herskaberne, dvs.
godsejerne eller deres forvaltere skulle
være ansvarlige for bøderne ved straks efter
opdagelsen af misgerningen at indbetale til
den nærmeste købstad 20 rdl, hvorefter de
selv skulle søge beløbet inddrevet hos mis
dæderen. Kunne han ikke betale, vankede
der 2-4 ugers slaveri i den nærmeste fæst
ning.
Disse probate bestemmelser hjalp. I de
følgende år blev der udstedt en mangfoldig
hed af privilegier ved, at diverse smugkroværter skyndsomst fik deres bevillingsfor
malier i orden.
I takt med den stigende trafik på vejene
og herunder udvidelse af post- og befor
dringsvæsenet stilledes stedse større krav til
overnatningsforholdene. I 1763 blev det på
lagt alle større gæstgiverier ved hovedru
terne, lidt senere også ved de betydeligste
alfarveje, en række pligter til »de rejsendes
skyndigere og mere bekvemmelighed«.
Blandt andet skulle hvert herberg have
mindst én ren og rummelig stue, der kunne
opvarmes i den kolde årstid, samt et kam
mer alene til gæsten. Tilmed skulle der altid
kunne serveres god og rigelig mad samt
drikke og foder til h esten e.5)
Efter disse retningslinier fik Sevel kro sin
første bevilling den 4. februar 1771.
I BAKKEHUSET
Beklageligvis har det ikke hidtil været mu-
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ligt at opspore kroens bevillingsdokument
fra 1771, da der for netop årene der omkring
er en lakune i Rentekammerets kopibøger
p i Landsarkivet, men dateringen 4. februar
1771 gentages, som skik eller lov påbød,
jævnligt i de efterfølgende privilegier.
Fra anden side kan vi imidlertid fastslå, at
denne første bevilling til krohold blev givet
til Bakkehuset, beliggende på samme matri
kelnumre som den nuværende kro, nemlig
på nr. 22a - kroens øvrige numre var 31a og
23a.
Bakkehuset nævnes første gang i forbin
delse med bodelingen efter fru Christence
Juel til Stubbergård 1662. Markbogen fra
1687 oplyser ud over dets mtrn., at det til
hørte Estvadgård.
I den følgende tid skiftede Bakkehuset
jævnligt ejerskab mellem egnens godsejere
og synes at have været attraktivt at bo i med
den centrale beliggenhed ved kirken og lan
devejene.
Her finder vi således omkring år 1700 Sø
ren Nielsen Blytækker, som sikkert på
grund af sit erhverv betragtedes som noget
ud over det almindelige. Lidt senere boede
der officerer i huset, der nok har haft en el
ler anden tilknytning til ryttergodset Stub
bergård; omkring 1725 kaptajn Bockelmanns enke Anne Marie Reimers, og før
1736 blev Bakhuset solgt til Christen Linde
til Volstrup, som indlogerede en fæster med
det Sevel-klingende navn Jens Sørensen
Vestergård. Da det i 1742 kom under Stub
bergård, flyttede sergent Peder Christian
Hvam og hans hustru Maren Langmark ind.
I 1780-erne, da huset hørte under Landting,
boede Laus eller Lars Frandsen og hustru
Anne Sørensdatter i det.
1 deres tid skete det afgørende, at det
gamle Bakkehus blev ombygget til kørestald, medens familien flyttede ind i et nyt
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stuehus på nabogrunden, matrn. 31a, - hvor
kroens hovedbygning stadig ligger.6)
Dermed kan med sikkerhed fastslås, at
Sevel kro har fået sin første bevilling i slut
ningen af 1700-tallet, nærmere bestemt,
som allerede anført, i 1771, og alle senere
bevillinger har fulgt Bakkehuset. Den før
ste kromand kan udmærket have været
Laus Frandsen, idet hans efterfølger blev
gift med hans datter.
Omvendt kan det næppe tænkes, at der
med det omtalte beboerklientel in mente,
nogensinde har været ulovligt krohold på
stedet.
Bevillingen har dog sikkert - som alle de
følgende til op i slutningen af 1800-tallet været indskrænket, da en forordning i 1757
for at bremse det umådeholdne drikkeri be
stemte, at de priviligerede kroer kun måtte
sælge brændevin og andre stærke drikke til
de vejfarende og under ingen omstændig
heder til den lokale befolkning, ligesom de
heller ikke måtte besidde nogen del af
brændevinstøj, hverken tønde, pibe eller
hat.
Følgen deraf var, at smugkroerne blom
strede op. Nogle steder, hed det, var der
ikke en fjerdingvej imellem dem, dvs. knap
2 km. Den nærmeste af slagsen var sikkert
den meget omtalte og sejlivede, der havde
til huse i fattighuset på Hedegårdsvej i
Djeld.
D et ældst bevarede privilegium er såle
des fra 29. marts 1802 og udstedt til stift
amtmand og landsdommer Niels Sehested
til Rydhave. Han var på den tid ved at have
fuldført udskiftningen af sit gods, men Bak
kehuset vedblev at høre under Rydhave til
1828, og blev omkring år 1800 forpagtet ud
til Peder Poulsen.
Efter at Sehesteds ansøgning om bevil
ling var indsendt til Rentekammeret, blev
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den i december 1801 behandlet af en em
bedsmand, som i sin indstilling til kamme
ret gav en motivation for sin anbefaling af
ansøgningen. Da den er typisk for tiden og
iøvrigt omhandler mange af de problemer,
værtshusvæsenet var forbundet med, gengi
ves den i sin fulde ordlyd:
»Pd stiftamtmand Sebesteds ansøgning om bevil
ling til at lade holde værtshus i Bakhuset i Sevel mod
årl. afgift 2 rd allerunderdanigstfrdg:
Det ermegetantageligt, aten vejfarendesjælden el
leraldrigkører5 mile, somderermellemSkive ogHolstebro, uden at bede, ogde, som rejsertil markeder hol
der også undervejs, og bestemmer sig således, som det
kan falde, hvoraf ej kan flyde andet, end at der er
smugkro i hvert hus ved landevejen, ogden uorden la
dersigikke have uden vedat etablerealle de kroet; som
kan prasummeres at vare fornøden, så indretter rej
sendesigefterat holde veddenpriviligerede kro, ogdennes ejer og bruger bidrager til atfriscaltsere smugkro
holdet.
Pd denne made synesgod orden bedst at tilvejebringes.

da man derimodikke kan vente misbrugafskaffet ved
atforbyde uundvarlige ting. Pd sådanne grunde an
befalerjeg alleru.: Bønhøring da jeg anser detfornø
dent, at der imellem Skive og Holstebro er et bedested,
hvortildet herforslag bragteer bekvem, menderimoder
det ej atformode, at naringen der kan blive betydeli
gere, vedat den anbudne afgift erforholdsmassig.
15. december 1801 «.
I marts 1802 fulgte tilladelsen.
Med værtshusbevillingen 1802 var ret
ningslinierne for de efterfølgende privile
gier afstukket. Af dem er bevillingen til Pe
der Knudsen i 1841 og til Stephen Jensen
Vestergaard i 1845 kendt. I begge henvises
til kroens første tilladelse af 4. februar 1771.
Hovedpunkterne i dem var, at indehaveren:
1. Må selv brygge øl
2. Må ikke brænde brændevin; den skal kø
bes i købstæderne eller i de lovlige bræn
devinsbrænderier på landet
3. Må kun servere for rejsende, ikke for den
lokale befolkning
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Bevilling
fo rK a m m erh erre o g S tifta m tm a n d
over V ib o rg S tift N ie ls Sehestedt
p å et Vertshus ved Stedet B a ch h u u set
iS e v elB ye und erR yd h a u g e G ods iR in g k ø b in g A m t
N o. y 2 9
G.a.v. a t Vi, efter allerunderdanigst gjorte A nsøgningogderover in d ko m ne E r k la rin g a llern a d ig st
have bevilget ogtilladt, ligesom V i og iK r a f t a fV ores u nder 4-deF ebruarii 1771 ergangne a lle m d digste resolution herm ed bevilge ogtillade: a t Os elskeligN iels Sehestedt tilR ydhauge, Vores K a m m erherre og S tifta m tm a n d s a m t A m t m a n d over ViborgStift, m åe ved B a ch h u u set i Sevel B y e under be
meldte G ods og R in g k ø b in g A m t lade holde et Vertshuus og de Reisende m edfornødne Logementer
s a m t Spise- o gD rikkevare tilN ø d tø rftig h e d ogforen billigB etalingsam m esteds betjene, im o d d e r a f
a t svare t i l Vores Kasse i årlig A / g iv t Fire Rigsdaler, som i rette T i d erlägges, s a m t m e d V ilkå r:
1. a t Vertshushuusholderen der p å Stedet m å brygge Ø l t i l Vertshuusholdets Fornødenhed, m en
s ka ld e rim o d wereforbuden a t b ra n d eB ra n d eviin , d a d e td e r a f behøvende ogfastholdende, skaltages
iK iøb sta d em e;
2. a t lige dette Vertshus aleene er bevilgetfo r Reisende, så bliver d e t Vertshuusholderen aldeelesform een ta th o ld eK ro fo rS o g n etsB ø n d erellera n d rea fA lm u en , u n d er denneB evillingsfortabelse ogvidere Straf, som fo r ulovligt K rohold; og
3. hvis d e t skulle indtraffe, a t den Veyfo r Reisende, som h id til erfa ld en fo rb i dette Sted, fr a K iø b s ta d tile n a n d e n i narw erendeEiers T i d bliver andensteds h en fo rflyttet ogom lagt, d a børK roholdeti
så F a ld stra x nedlægges, uden P å s ta n d om Godt-Førelse fo r Vedkom m endes N a rin g s Tab. løvrigt
holdes Vertshuuset sålænge d et vedbliver stedse i fo rsva rlig S ta n d ; ligesom og Vertshuusholderen der
m e d i a lle M a d e r h a ver a t rette sigefter Loven, s a m t n u udgangne eller herefter udkom m ende A n o r d 
ninger. Ved enhver F orandring a f E ier m å søges denne Vores B e v illin g Fornyelse såfrem t Vedkom 
m ende a g e r sam m e a t nyde: Forbydendes do:
G iv e ti Vore Kongelige R esidentstadK iøbenhavn, d en 2 9 -d e M a r tii 1802.
U nder Vort Kongelige Segl
E fter H a n s Kongelige M a jestæ ts allem adigste specielle befaling?
Reventlow

W orm skioldFriderich
Eeg

Sebeteds bevilling 1802.

38

EJNER G. PEDERSEN

4. Hvis vejen bliver nedlagt eller omflyttet,
bortfalder bevillingen
3. Betaler årligt i afgift 4 rdl. 8)
KROENS BYGNINGSHISTORIE
Som det fremgår afkortudsnittet fra 1799,
lå krobygningerne vest for kirken på en tre
kant, der var afgrænset af Lemvigvej mod
vest, Skivevej mod nord, og fra syd kom
Holstebrovej, der sikkert som mange andre
veje fik sit forløb ændret i forbindelse med
udskiftningen og blev nu omlangt fra den
gamle Adelvej til den nuværende vejføring.
Ud fra brandtaksationsprotokollerne be
gyndende 18049) er det nogenlunde muligt
at følge kroens bygningshistorie op gennem
tiden. Nævnte år beboedes den af Peder
Poulsen.
A: Stuehuset i 0-V bestod af 16 fag, dvs.
ca. 20 m langt, 7 alen eller ca. 4,30 m bredt.
Tømmeret i tagetagen af fyr og undertøm
meret, dvs. tagrem, fodrem og bindingsvær
ket dels af fyr og dels af eg; alle murene lerklining på risflet. Taget af strå -- enten rughalm eller tagrør.
Huset var indrettet med stuer, et par til
privatbeboelse og den lovbefalede krostue.
Dertil kom kamre til gæsterne. Arbejds
rummene, hvor kvinderne tog det tunge
slid, var køkken samt bryggers, som den
gang blev anvendt til sit egentlige formål: at
brygge øl i.
Fra dette var på et tykt lag kampesten,
kaldet arnen, gennem muren udbygget en
kuplet bageovn af ubrændte lersten, som sagt med H.C. Andersen - »struttede frem
som en lille tyk mave«. Om skorstenen hed
der det, »at den har pibe af brændte sten«,
hvilket sikkert skal forstås sådan, at selve
ildstedet, hvorover gryder og stegeredskaber hang eller stod, har været opbygget af
lerklining.

Opvarmningsinstallationer som bilæg
gerovne eller andet er ikke omtalt, da en
støbejernsbilægger i almindelighed kunne
overleve en brand, og den »rigtige« kakkel
ovn indgik i skorstenen og nævnes derfor
ikke særskilt. Den bestod af kakler, en slags
firkantede lerpotter, der i simpleste form
blot indgik i lervæggen med bunden imod
ildstedet; langt mere avanceret og varmgi vende var ovnen, når den var opbygget som
en almindelig bilæggerovn, idet kaklerne
forøgede ovnens overflade og dermed var
meafgivelse.
B: I østerenden var tilbygget et mindre
gæstehus med stue og kamre samt skorsten
og køkken.
C: I vesterenden en 6-fags tilbygning,
indrettet som fårehus. Ikke forsikret.
D: Et fritliggende 6-fags hus i syd, indret
tet til heste, fæhus, vognport, m.m.
Alt var forsvarligt sikret imod ildsfarer
hed det, og de befalede brandslukningsred
skaber forefandtes. Disse bestod af en stige,
et par brandhager og nogle læderspande,
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der skulle gå fra hånd i en »brandkæde« af
hjælpere fra brandstedet til brønde eller by
ens gadekær, som lå omtrent midt i byen i
området, hvor Ole Rømermilepælen står.
Ved taksationen i 1812 var alt i samme or
den, og Peder Poulsen var stadig kromand.
Som følge af den indtrufne dyrtid under
Englandskrigen blev assurancesummen hæ
vet fra 300 til 1000 rdl.
Derimod »befandtes kroerhuset ganske
ombygget og nyopført« i 1833 og bestod nu
af en trelænget gård og tilhørte Christen
Jepsen. Hovedbygningen lå stadig oriente
ret i 0-V, men nu kun bestående af en 11
fags længe, eftersom der i hver ende var til
bygget en længe, i øst et 12 fags fæhus og
lade, i vest en 3 fags, men 8< alen bred
læage, indrettet med stue og køkken.
Pladsforholdene har efter nutidige for
hold været yderst ringe, højst 10 kvm og har
sikkert udgjort det lovbefalede herberg for
kuske og iøvrigt for farende håndværks
svende, der søgte natlogi til en billig pris.
Kromanden havde ved ny- og ombyg
ningen sat sig i en betydelig gæld, og de fat
tige år efter statsbankerotten i 1813 var
endnu ikke overvundet, selv om deflatio
nen dog var stoppet. Priserne havde stort
set fundet det leje, de havde før bankerot
ten, kroen vurderedes nu til 360 rdl.
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Foruden de nævnte bygninger har der gi
vetvis også til kroen hørt vognport, fårehus
og brændselsrum, men krofolkene har spa
ret brandforsikringspræmierne på dem.
Som de andre kromænd drev Christen
Jepsen landbrug. Foruden de små jordlod
der i Sevel by, hvorpå krobygningen lå,
hørte mtm. 4lb i Sønder hede ansat til 0
tdr. 4 skp. 1 fjdk og i album samt mtm. 33a
i Hjelm hede til kroen. Sidstnævnte var dog
ikke skyldsat, hvilket må henvise til, at den
lå hen i hede, medens parcellen i Sønder
hede har været dyrket og anvendt til korn
avl og græsning, og Hjelm hede har kunnet
danne grundlag for et betydeligt fårehold. I
alt vurderedes kroens tilliggende til hart
korn 1 tdr. 3 fjdk. og 1 i album på denne
tid, hvormed det magiske tal 1 tdr. htk var
nået. Kromanden havde nu titel af gård
mand. At kroen også kunne stoltesere sig af
3 skorstene, var et yderligere trin op ad sti
gen i fortidens klassedelte samfund. Des
værre skulle der indtræffe en så alvorlig be
givenhed, at den sandsynligvis slog det øko
nomiske grundlag bort for de tilsynela
dende energiske og påpasselige krofolk.
BRANDEN I 1838
Næst efter fjendebesættelse og pest var
ildsvåde den mest frygtede ulykke, der
kunne ramme befolkningen. Brugen af
åben ild overalt, hvor man færdedes, i bryg
gers og kælder, i køkken og stuer, i stald og i
lade, gav et øjebliks uforsigtighed rig anled
ning til at udvikle sig til en katastrofe. Når
dertil kom den alt for ringe afstand mellem
de forskellige bygninger, det letantændelige materiale, husene var opført af, og lader
fyldt med hø, halm og korn samt brænd
selshuse med tørv og træ til opvarmning og
tilberedning af maden, er det klart, at hvert
enkelt hus i realiteten var et veltilrettelagt
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bål. Et enkelt lille uheld eller en beskeden
defekt et farligt sted, kunne på en studs
slippe luerne løs, mod hvilke de forefin
dende ildslukningsredskaber intet kunne
stille op.
En sådan uopdaget defekt antændte ons
dag den 9. maj 1838 Sevel kro med det re
sultat, at i løbet af mindre end to timer var
hele kroen totalt nedbrændt.
Dagen efter afholdtes brandforhør un
der ledelse af herredsfoged Niels Nellerniann, Holstebro, hvorunder hele forløbet
af den ulykkelige hændelse oprulledes.
Kromanden Christen Jepsen forklarede,
at han omtrent kl. 2 havde lagt sig i sengen
for at sove middagssøvn, men straks efter
blev han vækket ved, at naboen Mads Espersen bankede på vinduet og råbte, at der
var ildebrand, hvorefter Mads var gået vi
dere og havde kaldt alle de andre ud af hu
set. Kromanden løb straks ud imod bryg
gerset, men det var allerede så omspændt af
flammer og røg, at det var umuligt at trænge
ind i det.
Alle de tilstedeværende, som var blevet
hidkaldt ved kirkeklokkens klemten, var
straks gået i gang med at redde, hvad der
reddes kunne af bohavet, og det lykkedes at
fa alle dyrene ud. Derimod var bryggerset
med indbo og alt på loftet, bl. a. 3 tdr. korn,
nogen byg og malt, hurtigt omspændt af
flammer, og efter et øjebliks forløb skred
hele tagetagen ned. Ilden i loftet blev op
holdt nogen tid ved, at der idelig »kyledes«
vand derpå, hvorved det meste af indboet
blev reddet ud.
Videre fremgik det af brandforhøret, at
man mandagen før havde brygget og om
tirsdagen holdt vaskedag. Begge dage havde
man uden at bemærke uregelmæssigheder
haft ild under bryggerskedlen. Om morge
nen på branddagen havde man fyret op
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med lyng til bagning, og kl. 1 om eftermid
dagen havde krokonen Marianne og tjene
stepigen Frederikke Hald taget brødene ud,
hvorefter krokonen havde lagt sig på bæn
ken i krostuen for at sove til middag. Efter
at de to kvinder havde taget brødene ud,
bemærkede de, at der var en revne bagest i
ovnen, der var bygget ud fra muren og op
ført af ubrændte lersten eller lerklining.
Over den var der e t halvtag af strå. Revnen
var dog ikke så stor, at der var synlige utæt
heder, men da pigen styrtede ud, efter at
hun var blevet vækket af sin middagssøvn
kl. 1.30, slog luerne ud ved skorstenen.
Denne forklaring understøttedes af nabo
erne, der kunne bevidne, at ilden var op
stået i halvtaget over ovnen, hvorfra den var
sprunget op ad taget til skorstenen.
Forespurgt, om værtsparret havde nogen
formodning, om branden kunne være på
sat, svarede de begge afgjort nej, og natur
ligvis havde de heller ikke selv påsat den.
For dette udsagns rigtighed talte, at de ikke
havde deres indbo forsikret, og selv om de
fik det meste reddet, havde de dog lidt tab.
Herredsfogeden foreholdt dog kroman
den, at han havde en stor gæld, 400 rigsda
ler, men Chr. Jepsen hævdede, at kroen
kunne koste noget mere, og iøvrigt havde
han ingen »klatgæld« af betydning.
Da der således ikke forelå noget krimi
nelt, kunne forsikringssummen udbetales
til opførelse af en ny kro. ,0)
I løbet af sommeren 1838 blev de nye
krobygninger opført; af hensyn til »ildsfare«
som lovbefalet med en mindste afstand til
nabobygninger på 50 alen.
Uden at være prangende blev det ny
stuehus bygget i en statelig og smuk stil, der
som egnens lidt bedre bøndergårde føjede
sig smukt ind i det vestjyske. Til forandring
fra dets forgængere fik det retning N-S, be-
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D : Kro, tegltag.
K: Veranda.
E: Korestald.pandeplader (1885).
I: Forsamlingssal, bindingsværk og tagpap (1894).
A : Stuehus, butik, stobejem. tegltag.
F: Lade,stråtag(1870).
G: Stald, stråtag (1870).
li: Torvehus, tagpap.

Grundplan 1870 filca. 1881.
A:
D:
E:
F:
G:
H:

Stuehus, beboelse, kro, stråtag ( 1881).
Stuehus, kro, støbejern, tag a f spån ( 1881).
Korestald(asfalttag) ( 1881).
Lade, stratag(1870).
Stald, stråtag (18 70).
Torvehus, asfalt (1881).

B:
C:
D:
E:

Korestald, pandeplader.
Sal, bindingsværk og tagpap.
Stald, tagpap.
Møddingshus. tagpap.

N B : Årstallene i parentes henviser til tidspunktetforforsikringens
begyndelse. Kun ved nybyggeri om bygningens opførelsesår.
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stod af 13 fag (godt 13 m) og 11 alen bredt.
Inddelingen af rummene var nogenlunde
som i det nedbrændte, men nu forsynet
med herligheder som loft over det hele, og i
alle værelser »fjælgulv« - hvad der altså ikke
har været i de tidligere, hvor man har måt
tet tage til takke med de ældgamle, ujævnt
nedslidte lerstampede gulve, og uden loft i
køkken- bryggersregionerne. Stenpiknin
gen i disse rum og i for- og baggang har man
derimod holdt ved endnu mange år frem
over, indtil den blev afløst af teglstensgulve,
desuden blev bindingsværket nu afløst af
grundmur i ydermurene; indermurene blev
fortsat opført af ubrændte lersten.
Kromand Christen Jepsen havde en så
stor tiltro til grundmurene, at han insiste
rede på, at de ikke skulle forsikres. Men al
den herlighed blev også dyr. Til trods for
denne undtagelse vurderedes stuehuset til
430 rdl - mod hele den gamle kros vurde
ring til 360 rdl.
Ved stuehusets sydende opførtes et 9
fags hus med grundmur i søndre side og
begge enderne, medens nordsiden blev op
ført af egebindingsværk og tavlmur, dvs.
murede eller klinede partier mellem træ
konstruktionerne. Huset blev indrettet til
lade, fæ- og fårehus samt hestestald og kar
lekammer. Vurderet til 90 rdl. - hele kroen
520 rdl.
Den næste taksation fandt sted i 1848,
tre år efter at den andetsteds omtalte Step
hen Jensen Vestergaard havde overtaget
kroen.
Ikke uventet foretog den initiativrige
gårdmand og nu kromand på tredie år store
ændringer og nyskabelser.
a) Den eneste bygning, der fik lov til at stå
uændret, var det 10 år gamle stuehus el
ler hovedbygning. Bortset fra, at der blev
udgravet kælder under tre fag af det, nøj
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edes det med at fa tilbygget et 5 fags og 8
alen bredt hus i sydenden (b) med ret
ning 0-V. D et var opført i grundmur og
forsynet med loft og skorsten; indrettet
til tørvehus, brygning og bagning. Takse
ret til 70 rdl.
c) D et søndre hus, 11 fag, 8'A alen bredt.
Gundmur. De 6 østre fag forsynet med
loft og indrettet til kamre. De 2 fag med
bjælker, indrettet til jordkælder og de
øvrige 5 fag til gennemkørselsporte og
svinesti. Takseret til 220 rdl.
d) et hus udbygget mod syd fra c), 7 fag, 6’/2
alen bredt af murede og klinede vægge.
Indrettet til tørvehus. Takseret til 70 rdl.
e) et hus mod vest fra d), ej forsikret, 3 fag,
67, alen bredt. Murede vægge, indrettet
til vognskur. Takseret til 30 rdl. I alt 320
rdl.
Af det foregående fremgår, at kroens
bygningsanlæg før i tiden har været meget
kompliceret. Selv brandforsikringsmyndig
hederne har haft besvær med at holde styr
på de mange til- og ombygninger, hvorfor
man i forsikringsprotokollerne tegnede små
rids af dem i forbindelse med teksten.
Endelig skal nævnes, at kroen den 7.
april 1989 endnu engang blev udsat for en
alvorlig ildebrand, idet hele overetagen og
det indre bygningsværk nedbrændte.
Den nuværende ejer, Knud Hansen, tid
ligere tandlæge, som af helbredsmæssige
grunde måtte opgive dette hverv, har med
nænsom hånd og stor forståelse for bygnin
gens æstetiske værdier genopbygget kroen i
samme smukke stil som førhen med rødt
tegltag, hvide mure og små vinduer. Samti
dig er det indre smagfuldt og tidssvarende
indrettet, så den gamle krohygge er bevaret.
KROENS EJERE OG LEJERE
Bakkehusets omskiftelige historie fortsatte,
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Kroen med købmandsforretning omkring århundredskiftet. (Vinderup Egnshistoriske A rkiv).

efter at det kunne smykke sig med et konge
ligt privilegium. Dog var der et par gange til
løb til dannelse af et krodynasti, men nogen
egentlig slægtskro blev der aldrig tale om.
Efter at den i 1790 sammen med Stubbergård kom under Rydhave, blev den som
nævnt forpagtet ud til Peder Poulsen.
Denne var fra Plomgårde i Trandum. I fol
ketællingslisten for 1801 benævnes han
som »husmand med jord«, 34 år og gift med
den 27 årige Anne Margrethe Lausdatter,
der var datter af den sandsynlig første kro
mand Laus Frandsen. I kroen boede tillige
konens mor, den 67-årige Anne Sørensdat
ter, som »nød ophold på stedet«.
I 1828 solgte arvingerne efter Niels Sehested kroen til selvejergårdmand, Jens
Poulsen, Kastrup i Oddense, og broder til
Peder Poulsen.
Tre år senere, d. 13 januar 1831, solgte
Jens Poulsen Bakhuset med tilhørende htk.
1 tdr. og 4 skp. samt krohold til Christen
Jepsen fra Ryde for 500 rigsbankdaler sølv. 1

handlen indgik, at den nu ca. 62-årige Peder
Poulsen skulle have lov til at blive boende i
kroen til Set. Hans og have »husly til sin fa
milie med plads til seng i dagligstuen og ad
gang til køkken, skorsten og ovn«.
Desuden skulle Peder Poulsen »have ret
til nedbrækkelse og bortførsel af den længe,
indrettet til stald og fæhus, som han for
nogle år siden selv har opført ibygt laden«,
(bygning C i grundplanen fra 1804). Kunne
køberen ikke, imod forventning, opnå kroprivilegiet, skulle sælgeren refundere ham
30 rbd. sølv -- så krovirksomheden har
åbenbart kun været et bierhverv ved siden
af landbruget.
Kort tid efter opførelsen af den ny kro
efter branden i 1838, måtte Christen Jepsen
sælge den til Anders Pedersen. I 1841 ma
geskiftede denne kroen med gården Nik
kelborg i Estvad sogn, så dennes ejer, Peder
Knudsen, fik krogården i Sevel. n) Han
havde den kun i 4 år, for i 1845 solgte han
kroen til:
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STEPHEN JENSEN VESTERGAARD
som var en ganske usædvanlig retlinet og
initiativrig personlighed, der stod i forreste
række i den tid, da landbefolkningen vok
sede fra at være almue til en fuldt jævnbyr
dig samfundsklasse med andre.
Stephen Vestergaard (1811-93) overtog i
1835 et boelssted umiddelbart syd for kir
ken efter sin velstående fader Jens Steffen
sen Vestergaard. Ved køb af flere mindre
ejendomme øgedes ejendommens areal
hurtigt til en gård med over 2 tdr. htk.
Som jordbruger var han foregangsmand
ved at dræne og mergle sine jorder, hvoref
ter han ud over de sædvanlige afgrøder dyr
kede de dengang nye vækster roer og gule
rødder med godt resultat.
Hans største fortjeneste var dog indsat
sen for plantningssagen og havedyrkning.
Ikke alene indhegnede han sine egne mar
ker med levende hegn af træer og buske,
som han selv havde fremelsket af frø og
stiklinger, og anlagde haver med alskens
dejlige planter på over 1 tdr. land, men helt
uegennyttigt forvandlede han Sevel fra at
være en typisk vestjysk hedeby blottet for
så godt som enhver beplantning til at blive
en grøn oase i det brune hedelandskab,
hvor opdyrkningen endnu ikke for alvor var
kommet i gang. Bemærkelsesværdigt er, at
»Staffen«, som han hed i daglig tale, til trods
for fagkundskabens påstand om, at kun
hårdføre nåletræer kunne klare sig i det bar
ske Vestjylland, allerede dengang modbe
viste dette ved næsten udelukkende at
plante løvtræer og blomstrende buske,
hvorved Sevel fik det østdanske præg, som
byen stadig har.
Den oplyste bonde fulgte nøje med i ti
dens spørgsmål, især vedrørende Sønderjyl
land, og det var på foranledning af ham, at
de unge mænd fra Sevel, der blev indkaldt
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til krigstjeneste i 1864, hver plantede et træ
for under alle omstændigheder at efterlade
sit et blivende - og levende - minde. Selv
plantede han en lind i krohaven til minde
om nederlaget i krigen. D et sidste af disse
»mindetræer« blev fældet af stormen for få
år siden.
Efter at Stephen havde købt kroen i
1845, forpagtede han den ud til sin broder
Christen (f.1823), deres søster Ane Ca
thrine (f.1821) blev husholderske. l2)
I hjemmet havde Stephens far, Jens Ve
stergaard, som havde udprægede talenter
for handel, indrettet en købmandsforret
ning. Den blev indtil omkring 1850 ført vi
dere ved hjælp af en krambodssvend, men
blev det nævnte år flyttet op til kroen. Dens
varesortiment bestod hovedsageligt af isen
kram. Senere fik den støbegods i kommis
sion fra købmand Jeppe Schou, Holstebro.
Af støbegodset udgjorde kakkelovne og
komfurer oprindelig den største vare
gruppe, senere overtog landbrugsredskaber
som slåmaskiner, rivemaskiner m.m. fører
stillingen - Stephen Vestergaard var jo så let
at få kredit hos!
Med den begyndende tekniske udvik
ling fra midten af forrige århundrede skulle
der imidlertid indtræffe så mange sam
fundsstrukturelle ændringer, at mangfol
dige af de gamle landsbysamfund i heldigste
tilfælde kun led et alvorligt knæk. De store
omlægninger af det bestående vejnet samt
nyanlæg af veje og jernbaner sprængte helt
den ældgamle bygningsstruktur. Jernbane
stationerne virkede som magneter på drif
tighed og iderigdom, og blev der tillige ved
dem anlagt en moderne grus- og skærvebe
lagt chaussé, satte transportforholdene ikke
længere nogen naturlig grænse for udvik
lingsmulighederne. Når afstanden til den
nærmeste købstad desuden var tilpas stor,
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så der ikke fra den kant kunne ventes alvor
lig konkurrence, opstod de landet over
kendte succesrige stationsbyer, medens de
gamle sognebyer, som udviklingen gik
udenom, måtte indstille sig på at føre en til
bagetrukket tilværelse fremover.
N etop sådanne omstændigheder indtraf
for Sevel. Først mistede byen sin status af
vejknudepunkt, Holstebro-Skivevejen blev
omlagt over Vinderup-Kjærgårdsholm i
1859, to år tidligere var Lemvigvej nedlagt.
Post- og dagvognen ad den gamle Adelvej
fortsatte dog, men kun en stakket stund. Da
jernbanestationen i Vinderup var en reali
tet i 1865, udgik posten derfra. Dagvognen
fortsatte dog adskillige år endnu mellem de
to købstæder, men en kendsgerning var, at
kroen havde mistet sine livsnerver: lande
vejene, og dermed ifølge sit privilegium ret
ten til at drive gæstgiveri.
Privilegiet beholdt kroen dog, men
måtte gå trange tider i møde, hvor udkom
met næsten udelukkende måtte baseres på
landbruget. For skatteåret 1867-68 blev kro
mandens indtægt anslået til 500 rdl., af
tægtsmandens til 200, skolelærerens til 500,
de almindelige gårdmænds til 7-800 og pro
prietærens på Stubbergård til 2100 rdl. I?)
Men den optimistiske og ejegode Step
hen Vestergaard, som aldrig kunne undslå
sig at hjælpe den, der havde hjælp behov,
stod uanset ejerskabet af kroen gennem alle
årene til 1886 som den økonomisk ansvar
lige med kautionsforpligtelser. Til trods for
dette investerede han til stadighed i ny- og
ombyggeri både hjemme hos sig selv og i
kroen. »Han er byggegal«, sagde en af søn
nerne om ham.
På kroens plussider talte, at netop i disse
år slog pengeøkonomien for alvor igennem
med industrialismen i byerne og landbru
gets omlægning til produktion af forædlede

landbrugsvarer. Sideløbende dermed fulgte
hedernes opdyrkning og andelsbevægel
sens fremkomst. Alle disse aktiviteter gav
øget trafik på vejene i takt med vareomsæt
ningens forøgelse. Svin og mindre husdyr
som kalve og får - de voksne kreaturer var
selvtransportable - skulle fragtes til et slag
teri i en af de nærmeste byer eller til jernba
nestationen i Vinderup, men lokalt blev de
opsamlet ved kroen, hvorfra den videre
transport foregik i større vogne. For andre
varegrupper gjaldt samme fremgangsmåde,
men fælles for dem var, at der blev tid til en
hjertestyrkning i kroen.
Vigtigst i disse år var, at kroen med byg
ningen af en sal sidst i 1880-erne blev et
samlingssted for sognet. Den blev snart det
naturlige hjemsted for folkelige og politiske
møder. Landboerne blev nu også i højere
grad indstillet på at afholde store sammen
komster som bryllupper, runde fødselsdage
og mindesammenkomster efter begravelser
her. Desuden blev salen fast ramme om
ungdommens udøvelse af gymnastik og op
førelse af dilettantskuespil samt naturligvis
dans. Konkurrenten til disse aktiviteter,
forsamlingshuset, kom først i 1904.
I 1865 afstod Stephen kroen til sin svi
gersøn Lars Christensen, født i Ejsing 1837
og gift med datteren Dorthe Kirstine. Da
Lars i 1872 købte Borbjerg mølle, overtog
Stephen kroen for anden gang, men fire år
senere overlod han den til sønnen Niels.
Han kunne imidlertid ikke klare de økono
miske forpligtelser, hvorfor den i 1886
endte på tvangsauktion, og Niels blev gart
ner i Randers. Værst ved dette var, at Step
hen ved sine kautionsforpligtigelser blev
taget med i faldet, så han året efter måtte
sælge sin gård med haverne og plantesko
len. Heldigvis havde han forinden bygget
den smukke villa »Stephansminde« i Sevel
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Kroens ejere og lejere
i tidens løb
Ejer 1790-1828: Rydhavegods
Fæstere eller forpagtere:
Lars Frandsen, før år 1800
Peder Poulsen, 1800-1828
Selvejere:
Jens Poulsen, 1828-31
Christen Jepsen, 1831-40
Anders Pedersen, 1840-41
Peder Knudsen, 1841-45
Stephen Jensen Vestergaard,
1845-65
Christen J. Vestergaard,
forpagter 1845-65 (?)
Lars Christensen, 1865-72
Stephen Jensen Vestergaard, 1872-76
Niels Vestergaard, 1876-86
Jens Andersen, 1886-90
Jeppe Schou, 1890-98
Søren Peder Smith,
forpagter i samme tid
Kristian Madsen Trærup, 1898-1924
Mette Kristine Trærup, 1924-27
Mads Christian Hansen, 1927-61
Marie Hansen, 1961-67
Ruth Strøyberg, 1967-74
Rita Jensen, 1974-84
Knud Hansen og Aksel Jensen,
1984-87
Knud Hansen, 1987-

by, hvor han trods kummerlige ar bevarede
sit lyse sind og sin virkelyst til gartneri, ind
til han døde i 1893.
Ved tvangsauktionen 1886 blev kroen
overtaget af Jens Andersen, købmand i Se

47

vel, som samme år fik næringsbevis til at
drive gæstgiveri-krohold, hvilket vil sige ret
til udskænkning af stærke drikke til alle gæ
ster. Den anordningsmæssige afgift for
brændevinssalg skulle svares, uanset om
han gjorde brug af sin bevilling eller ej.
Han kunne imidlertid heller ikke få kro
holdet til at løbe rundt, og i 1890 blev den
ved udlægsskøde overtaget af storkøbman
den Jeppe Schou i Holstebro, som sikkert
havde et stort udstående hovedsageligt i de
tailhandelen med støbegods.
Samtidig fik Johan Frederik Ludvigsen
næringsbrev på detailhandel med brænde
vin i forretningen i enden af krobygningen,
medens Søren Peder Smith blev ansat som
Jeppe Schous bestyrer eller forpagter; året
efter fik han bevilling til kroholdet.
Dermed var kroen og købmandsvirk
somheden åbenbart adskilt, bortset fra at
de endnu i nogle år havde til huse i samme
bygning.
Jeppe Schou stod som kroejer, indtil han
i 1898 solgte virksomheden til Kristian
Madsen Trærup, født i Håsum, gift med
Mette Kristine, født Frederiksen, fra Estvad.
D et var i deres tid, at den højt yndede
veranda blev tilbygget i krohaven. Den var i
begyndelsen åben, men blev i tidens løb
lukket, så den efter nutidens begreber sna
rere svarede til en udestue. Af størrelse var
den 60-70 kvm, hvad der gjorde den veleg
net til mindre forsamlinger og fester.
Kristian Trærup drev kroen, til han døde
i 1924, hvorefter hans enke Mette Kristine
førte den videre, til hun i 1927 solgte den til
den navnkundige og senere omtalte Mads
Kristian Hansen.
Landbruget til kroen, som ved auktionen
i 1886 endnu var skyldsat for 1 tdr. 1 skp. 3
fjdk. og i alb. fordelt på matrikelnumrene
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31,32, 22a og 23a i Sevel by og 41 b i Sønder
hede og 35a i Hjelm hede, var ved Mads
Hansens overtagelse reduceret til de to matrikelmumre 22a og 31a, hvorpå kroen lig
ger.
MADS OG »DE TOWLI
KJØWENHAVNERE«
I den lange række af kromænd, som i den
gamle landevejskros mere end 2OO-årige hi
storie har stået for den ansvarsfulde bestil
ling som vært, indtager Mads Christian
Hansen en hel suveræn stilling. Ikke alene
formåede han at drive Sevel kro frem fra at
være en meget almindelig dansk landevejs
kro til at blive landskendt, men Mads - som
altid præsenterede sig ved fornavn og øn
skede sig tiltalt med samme - havde en så
personlig udstråling af imødekommenhed
og hjertelighed og dog samtidig en nær
hedsgrænse, så ingen kom ham Jor nær, alle
respekterede ham i al hans gemytlighed, og
naturligvis blev han noget nær den fuld
komne kromand.
Han var født i Foldager i Borris sogn
1896, men kom fra Kroager til Sevel. Da
han i 1927 overtog den forfaldne og af fugt
plagede kro, havde den netop mistet sin
spiritusbevilling og var altså afholdskro,
hvilket absolut ikke forøgede dens omsæt
ning eller fremtidsmuligheder. Tilmed
fandtes der kun et brugeligt værelse til ud
lejning. Kom der flere gæster, måtte værts
familien, Mads, Marie og børnene, tage til
takke med køkkengulvet som natteleje.
For at holde de værste kreditorer fra dø
rene og også for at der til stadighed kunne
blive lidt til renovering og forbedringer af
den kære kro, stod Mads op kl. 4 hver mor
gen - iøvrigt en vane han livet igennem al
drig kom fra - og tog på det, der hed forefal
dende arbejde rundt på gårdene, eller som

oppasser hos en murermester. Så længe
man fyrede med fast brændsel i kroen, gra
vede Mads selv forbruget af tørvene dertil
fra kl. 4 om morgenen, til det ved 7-8 tiden
var passende tid at kalde Marie og pigerne
op.
Alt imens, ofte i døgndrift, stod Marie,
kaldet Mie, for branchens vigtigste sektion:
køkkenet. Var smalhans end ofte til huse
hos krofamilien, og de mest nærgående kre
ditorer truede, slækkedes der aldrig på de
gastronomiske krav om første klasses dansk
kromad. At spise på Sevel kro skulle være og var - en oplevelse, der taltes om. Nogle
år senere fortalte den i sin tid landskendte
teaterdirektør i Aalborg, Poul Petersen, at
den første gang han kom på stedet, blev han
spurgt af Mads, om han kunne spise samme

Gennem alle årene stod M ads personligtfor kartoffolskralningens
adle kunst. Kom der mere end et halvt bundrede gaster. blev datte
ren Inga dog betroetat bjalpe - andre skrallede for tykt!
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ret, som de øvrige gæster fik. Jo, det mente
teaterdirektøren da nok.
Menuen var en hel and! - og han fik den
ned.
D et var vist ved en anden lejlighed, at
den 225-pundigeMads filosofisk konklude
rede, at en and i grunden var »en sølle fugl,
for den var lovlig stor til en person, men for
lille til to.«
Når dertil kom, hvis omstændighederne
tillod det, et utvungent samvær efter målti
det med de hyggelige og retlinede krofolk,
hvor passiaren gik - som i de for længst he
dengangne klostre - manglede der blot den
berømte lille tilfældighed, for at oasen på
den jyske hede skulle blive »opdaget« og fa
et ry som enkelte andre landsbykroer, som
et specielt gæsteklientel, oftest bestående
af kunstnere, havde gjort landskendte.

Fra venstre Margareta Fålen. Marie Hansen, Poul Reicbhardt og
M ads Hansen.
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Den lille venlighed fra fru Fortuna kom i
sommeren 1939, da den herostratisk be
rømte film om Jens Langkniv blev optaget
på Frilandsmuseet Hjerl Hede og i egnen
der omkring. Ind i den vestjyske kro ryk
kede staben af landets dengang kendteste
skuespillere fra København og mødte den
gæve krofamilie, Mads i skjorteærmer og
med seler, stående på trappen og lyste af
venlighed med sit »Walkommen« og hånd
tryk, og Mie med hygge og gastronomisk
trylleri parat.
De gode jyder erfarede snart, at »de towlie kjøwenhavnere« slet ikke var så »towlie«
endda. Snarere tværtimod. De var elskelige
og naturlige og fandt sig hurtigt hjemme,
hvor man frit kunne gå overalt, ud i køkke
net og snuppe en kop kaffe eller lette på
grydelågene for at se, hvad der skjulte sig
under dem. Stilheden her midt i naturen og
roen, hvormed alting skete, var som balsam
på deres ellers så stressende tilværelse. Idyl
len blev fuldendt med klokkespillet i kirke
tårnet, når det morgen, middag og aften to
nede en sang eller salme ud over det land
skab, som, sagt med Jeppe Aakjærs ord, var
»noget af det herligste et skønhedsbevæget
sind kunne dvæle i«.
I de 6 uger, filmoptagelserne stod på,
knyttedes der varige venskabsbånd mellem
»teaterfolket« og krofamilien. Skuespillerne
drog begejstrede og afstressede bort - og
vendte næste år tilbage, ikke blot når de op
trådte i de nærmeste byer, men også privat
med familier, som på cykel- og fodture stif
tede nærmere bekendtskab med det
smukke og særprægede landskab.
Skuespillernes begejstring bredte sig via
den over for berømtheder altid vågne
presse omgående ud overalt i landet. Sevel
kro var dermed »opdaget« og blev som
næppe nogen anden landskendt som »tea-
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Kroen efterM ads Hansens ombygninger. ( Venligst udlånt a f M ary Teglgaard).

terfolkets kro«. Dermed var skabt en tradi
tion, som varede ved fremover og nu føres
videre af vor tids kunstnere.
Med Mads Hansen som mellemled var
de iøvrigt aldrig karrige med at give gratis
optræden for eksempelvis ungdomsfor
eninger som tak for den imødekommen
hed, de mødte hos Sevelboerne.
Naturligvis var hovedparten af gæsterne
året igennem mere almindelige mennesker,
både lokalbefolkningen, folk på rejse og
ikke at forglemme turister, som nu i et antal
af over 100.000 besøger Frilandsmuseet på
Hjerl Hede, landsdelens ubetingede største
seværdighed.
D et vil føre for vidt at nævne hele per
songalleriet af kunstnere og andre kendte
personligheder, der for kortere eller læn
gere tid har opholdt sig her. Det ville
strække sig fra kong Frederik og dronning
Ingrid med de tre prinsesser til yngste alt
muligmand ved teatret.

Dog skal blandt de mange kunstnere
nævnes Poul Reichhardt, som fra første
færd fik et særlig hjerteligt forhold til Sevel,
især til Mads, med hvem han sluttede et
ubrydeligt venskab. De to var sammen flere
gange årligt, oftest i Sevel, men var Poul
Reichhardt i eksempelvis Århus på turné,
kunne han ringe efter Mads, for at de kunne
tilbringe en overliggerdag sammen. Da
Reichhardt i 1955 blev gift med Margareta
Fålen, var Marie og Mads blandt de 70 pro
minente gæster på Hotel Richmond med
statsminister H. C. Hansen og Jean Hersholt i spidsen. Som tak for den fine fest
blev brudeparret inviteret til Sevel, hvor de
efter en tur til Sydeuropa fortsatte deres
»honeymoon«.
Forud for alle disse lyksaligheder lå der
imidlertid mange og trange år, hvor Mads
stadig måtte op kl. 4 om morgenen, rydde
op og ordne have og gårdsplads, før han tog
på dagleje. At kroen ingen bevilling til ud-
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skænkning af stærke drikke havde, satte til
stadighed en snæver grænse for dens vækst
både lokalt og blandt de vejfarende. Forbuddet overholdt Mads til punkt og prikke,
men hvad gæsterne gemte i deres bagage,
kunne ingen blande sig i. Ved overtagelsen
af kroen havde familien håbet at få en bevil
ling, når kroen var gjort i stand, og der iøvrigt var ordnede forhold overalt, men ved
kommuneafstemningerne blev alle ansøg
ningerne afvist.
I sommersæsonen forekom det daglige
syn, at biler vendte om på gårdspladsen, når
passagererne fik øje på afholdsskiltet over
døren. For hvad nyttede det, at gastrono
merne her kunne få verdens bedste stegte
ål, når de ikke kunne give den kære fisk en
smuk henfart med en snaps eller to eller et
andet kulinarisk højdepunkt et glas vin?

E n køn krodatter savnedes naturligvis ikke. Her Inga Hansen, sotn
de kg/. aetenrs kårede til Sevels svar p d Amerikas filmstjerne A u 
dreyHepburn.

KAMPEN MOD
BRÆNDEVINSDJÆVELEN
Med næringsloven af 1857 (ikrafttræden
1862) blev restaurationsvirksomhed fri næ
ring, og der skulle altså ikke længere udste
des nogen særlig bevilling, men naturligvis
næringsbevis.
En følge deraf var, at antallet af udskænkningssteder i landet blev mere end fordob
let i løbet af tiåret 1860-70. Stigningen var
som ventet størst i byerne, hvor den begyn
dende industrialisering bevirkede fart i be
folkningstilvæksten, men den illustrerer på
udmærket vis det almindelige syn på »den
fattige mands snaps« under den unge libera
lisme.
Fra nu af fik kromændene i Sevel næ
ringsbevis til at drive gæstgiveri med kro
hold, hvilket betyder ret til udskænkning til
også den lokale befolkning. Der går landet
over - og altså også fra Sevel - frasagn om
det umådeholdne drikkeri, der fandt sted.

At folk drak sig fra hus og hjem var langt fra
nogen tom frase, men en barsk realitet. Al
koholismen var i virkeligheden et af tidens
alvorligste sociale problemer. Endnu i tiden
op imod første verdenskrig hed det, at hver
syvende danske mand døde af drikkeri. I
1916 lå det årlige forbrug af brændevin på
32 mill, helflasker, men efter at afgiften på
spiritus blev sat voldsomt i vejret i 1917,
faldt forbruget til 2l/2 mill, flasker - d.v.s. fra
10 flasker pr. indbygger til mindre end 1.
Med disse forhold som baggrund opstod
afholdsbevægelsen nogenlunde samtidig
med de to største folkelige-religiøse bevæ
gelser grundtvigianismen og Indre Mission.
Bevægelsens mest magtfulde leder blev
L. Larsen-Ledet (1881-1958), hvis lune,
slagfærdighed og fremtoning skaffede ham
respekt og popularitet langt ud over kred
sen af meningsfæller. Helt fra han var ung
journalist, og til han i 1930-erne trak sig ud
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af afholdsarbejdet, holdt han nøje øje med
kroerne, og når en af dem skiftede ejer eller
forpagter, opfordrede han de lokale me
ningsfæller eller andre til at få sognerådet til
at arrangere afstemning om bevillingsspørgsmålet.
Når denne var vedtaget, stod Larsen-Ledet, kendt som en af landets skrappeste og
af modstandere frygtede debattører, på ta
lerstolen, måske i krosalen, og hudflettede
skånselsløst sine modstandere, ofte ved
personlige afsløringer. For at understrege
styrken i sin kamp mod »brændevinsdjæve
len«, dramatiserede han i sine unge år ofte
seancen ved at trække en revolver op af
lommen og lægge den på talerstolen. Der
skulle ingen nåde være for den, som i hans
barndomstid havde taget livet af hans egen
gode far.
Lovmæssigt var der intet grundlag for af
stemninger, det kom der først i 1924, men
med beværterloven i 1912 kunne kommu
nalbestyrelsen alene afgøre indstillingen til
ministeriet.
Larsen-Ledet deltog ialt i 1416 afstem
ningskampagner, og resultatet af de allerfle
ste var tørlægning af kroen.
Han var vist aldrig i Sevel, men allerede i
1880-erne blev der dannet en afholdsfor
ening for egnen, og inden for afholdssagen
arbejdede han helhjertet sammen med In
dre Mission, som ved ejerskiftet af kroen i
1927 fik spiritusbevillingen fjernet.14)
PÅ HVER SIN SIDE AF H Æ K K E N ...
Selv om Sevel kro var landskendt i tiden ef
ter 2. verdenskrig, kunne der stadig ikke
skabes flertal for en bevilling med ret til ud
skænkning af stærke drikke. Mads Hansen
havde efterhånden opgivet at indsende
flere ansøgninger til kommunalbestyrelsen.
Personligt ville han hellere sælge kaffe end

øl, for kaffen havde han størst fortjeneste på
og mindst »bøvl« med, mente han. Men folk
ville nu engang grumme nødigt nøjes med
kaffe til en fest, og det ærgrede ham at
skulle samle massevis af flasker op fra bu
skadser og - for den sags skyld - også fra kir
kegården.
Spørgsmålet havde længe skabt vold
somt røre ikke blot mand og mand imellem
i sognet, men også på landsplan, eftersom
skuespillere, journalister og andre fremtræ
dende folk jo havde berømmet kroen og nu
deltog med iver for at styrke den populære
krofamilies ønske. På foranledning af forfat
teren Karl Bjarnhof arrangerede Danmarks
Radio således i vinteren 1951 en stort an
lagt radiodiskussion om »Turisme og spiri
tus«, hvor Sevel var udgangspunktet.
Som en fortsættelse deraf afholdt Idrætsog Ungdomsforeningen i Sevel samme år et
stort møde om spørgsmålet i forsamlings
huset, hvor linierne blev trukket skarpt op
af sekretæren for Afholdsselskabernes
Landsforbund Adolph Hansen og H. P.
Ludvigsen fra Den personlige Friheds
Værn.
Selv om der på dette 3-4OO-tallige møde
var udtalt stemning for at give kroen den
ønskede bevilling, så folk købte deres øl
under ordnede forhold af kromanden i ste
det for hos købmanden, hvor man fik dob
belt så mange til samme pris - og drak dem
uden for kroen - mente Mads Hansen sta
dig ikke, at nye ansøgninger ville blive imø
dekommet.
Der fandtes imidlertid en udvej: Han
kunne gå uden om sogneråd og afstemnin
ger ved at søge overbevillingsnævnet di
rekte om en såkaldt turistbevilling. En så
dan var rettet mod badehoteller, større
turistområder o.lign., og i kraft af kroens be
liggenhed ved frilandsmuseet Hjerl Hede
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og Flyndersøegnens skønhedsmæssige vær
dier var området jo for længst blevet aner
kendt som et attraktivt turistmål.
I begyndelsen af 1950-erne blev denne
bevilling bragt til huse. Den indebar, at
kroen nu måtte skænke allehånde »våde va
rer« til udensogns boende, men intet, ikke
en kop kaffe eller en ispind til Sevelboerne.
Bestemmelsen medførte naturligvis helt
paradoksale situationer. Salen måtte gerne
udlejes til gymnastikforeningen, sognerå
det og sygekassen, men ingen af dem kunne
købe den mindste forfriskning til at styrke
sig med under de undertiden langvarige
møder. Helt tragikomisk virkede det, når
kreditforeningen holdt amtsmøde på
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kroen, for så kunne de udensogns deltagere
nyde både smørrebrød og hvad dertil hører
af drikkevarer, medens medlemmerne fra
Sevel vansmægtende måtte se til.
Byens barber, Niels Liebergreen, var en
mand med faste principper. Til hans søn
dagsritual hørte, at han gennem mangfol
dige år slog et sving om ad kroen og nød en
lys pilsner - men nu var det jo ulovligt.
Mads klarede problemet ved at erklære
skænken som en gave, og han håbede, at
kunden endelig ville fortsætte sin tradition
- for det var da ikke forbudt at forære sine
varer væk.
Derimod var der ingen nåde overfor folk
fra sognet, der ville prøve at snige sig uden
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Afiensœde-

om reglerne. Kunne de unge ikke fremvise
legitimation i form af f.eks. en sygekassebog
på, at de var fastboende uden for sognet,
vankede der intet. Var de »lovlige«, kunne
de godt få en øl eller to. Forsøgte de at få
mere, fik de et »Nej, er do mer tørstig, ka do
drik wand«.
Journalister fra hele landet strømmede
naturligvis til »tilfældet Sevel«, som før til
trak sig opmærksomhed, fordi den popu
lære kro ingen spiritusbevilling kunne få,
men nu fordi den havde fået en sådan. Flit
tigst af dem var nok den navnkundige Hjal
mar Havelund fra BT, der skrev en artikel
serie med det lidt tvetydige navn »Journa
list på afveje«, hvori han humoristisk skil

drede sine oplevelser på »afvejene« - som
konstant var Sevel.
Bl.a. bød han den unge gårdejer, iøvrigt
senere borgmester i kommunen, Jens Peder
Hedegård fra Djeld, på en øl i Sevel, så de
kunne få problemerne gennemdiskuteret.
Vel ankommen til kroen tog »den udstødte«
Jens Peder en liggestol og anbragte sig i vej
kanten uden for hækken til kroen, medens
Havelund gik ind i kroen og bestilte en øl
hos Inga og bad hende samtidig ringe til køb
manden om at sende ekspedienten Magnus
over til Jens Peder med en håndbajer.
Således placeret, hver på sin rette side af
hækken - og loven - kunne de nu drøfte og
more sig over det groteske i situationen.
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For krofamilien var forholdene forstå
eligt blevet langt mere besværlige end før.
Man stolede endnu ikke på, at en afstem
ning ville medføre nogen beværterbevil
ling. D et gjorde hans gode ven og kamp
fælle Poul Reichhardt heller ikke, men iv
rede kromanden til at fortsætte kampen, og
ved bryllupsfesten i 1955 på Hotel Rich
mond fik han en aftale med vennen, stats
minister H. C. Hansen, om, at han og Mads
skulle gå i enerum en halv snes minutter.
Under dette korte møde anbefalede stats
ministeren Mads at vente på udslaget af den
næste kommuneafstemning, og hvis denne
ikke faldt ud til kromandens fordel, skulle
han henvende sig i en privat skrivelse til mi
nisteren.
Dette blev dog ikke nødvendigt. Ved
kommunevalget d. 4. marts 1958, hvor der
samtidig var afstemning om beværterbevil
ling til kroen, vandt Mads Hansen stort.
Dermed var en lang, for alle en alvorlig strid
endt, uafhængig af hvo riedes man anskuede
problemet for at føre kroen ind i en tidssva
rende og god gænge.
Desværre fik Mads ikke nogen lang
glæde af de nye og velordnede forhold på
kroen, idet han døde allerede i 1961. Fru
Marie Hansen førte den sammen med Inga
og hendes mand, Svend Lunau Madsen, vi
dere i samme gode ånd, bistået af en trofast
stab af kvindelige medhjælpere fra egnen,
hvoraf flere opnåede af fejre 25-års ju
bilæum med det travle og slidsomme ar
bejde.
Med årene blev sliddet ikke mindre. Tea
terfolk installeret på et af de nærmeste byers
moderne hoteller kunne stadig ringe og be
klage sig over den »evindelige restaurationsmad«, og om de måtte komme om en halvan
den times tid og få »menneskemad«, som de
sagde. Selvfølgelig var de da velkomne.

I 1967 afstod familien Hansen kroen til
Ruth Strøyberg, København. Dermed var
det sikkert hidtil smukkeste afsnit af lands
bykroens lange historie ude, hvorunder der
blev skabt de værdifuldeste traditioner for
dansk kroholdsdrift.
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En episode fra provisorietiden
Da Niels Mouritsen, Vildbjerg, blev ekskluderet af
Ringkøbing amts skoleråd i 1885
AfOvePedersen

En af de mest bevægede perioder i nyere
dansk politisk historie er tiden fra 1872 til
1901. Den betegnes ofte med to forskellige
navne: forfatningskampen og provisorietiden. D et første navn beskriver, at den poli
tiske kamp drejede sig om landets forfat
ning, hvor Venstre efter erobringen af folke
tingsflertallet i 1872 ønskede folketingspar
lamentarismen indført. D et andet navn be
skriver den siddende Højre-regerings mid
del overfor folketinget og dets Venstre-flertal: på væsentlige punkter at regere ved
hjælp af provisoriske — midlertidige love.
I denne artikel skal der berettes mere
udførligt om en enkelt ejendommelig og
nok ganske karakteristisk episode fra denne
tid. Men for at man kan forstå den, er det
nødvendigt at beskrive baggrunden for den
såvel på landsplan som lokalt — og at for
tælle noget om dens hovedperson.

LANDETS POLITISKE SITUATION
Allerede i 1877 udstedte Højre-regeringen
Estrup den første provisoriske finanslov,
som dog var begrænset til at omfatte de ud
gifter, der havde været enighed om mellem
begge rigsdagens ting. Og selv om dette
træk vakte stærkt politisk røre og bl. a. med

førte oprettelsen af »grundlovsværnefor
eninger« rundt om i landet, nåede man dog
i de følgende år til forlig om finansloven.
Men omkring midten af 80’erne, hvor
der især var uenighed om forsvaret og byg
ningen af Københavns landbefæstning, steg
den politiske spænding. Den blev ikke min
dre af, at Venstre i sommeren 1884 vandt en
meget stor sejr ved folketingsvalget, me
dens Højres gruppe svandt ind til kun 19
medlemmer.
D et anfægtede dog ikke regeringens le
der — konseilspræsidenten, godsejer Jacob
Scavenius Estrup. Han fortsatte på sin post,
og efter — sikkert fuld bevidste — resultat
løse forhandlinger om finansloven igennem
rigsdagssamlingen 1884-85, hjemsendte
han rigsdagen den 31. marts 1885. Derefter
udstedte han allerede dagen efter en provi
sorisk finanslov, der denne gang også inde
holdt bl.a. de forsvarsbevillinger, man
havde været uenige om.
Hvordan ville Venstre reagere på dette
kup, som betragtedes som et regulært
grundlovsbrud. Allerede i 1877 var der, som
nævnt stiftet særlige »grundlovsværnefor
eninger«. Der var også oprettet riffelfor
eninger, nærmest med den tanke, at de med
deres karakter af folkevæbning efterhånden
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skulle afløse den stående hær. Men de
kunne måske også bruges politisk.
Inden rigsdagen blev sendt hjem, havde
folketinget udformet en adresse til kongen,
hvori det advarede mod en situation »i hvil
ken vort lille lands kræfter ville blive op
slidt i en fortærende broderkrig.«
Hvad ville og kunne Venstre nu vælge af
de tre muligheder, der tegnede sig:
1. at tilskynde til væbnet opstand —altså
mobilisere riffelforeningerne.
2. at gennemføre en passiv modstand —
f.eks. i form af skattenægtelse.
3. eller tålmodigt at vente på, at regerin
gen måtte give op.
Den første mulighed veg man i hvert fald
tilbage for, og den anden mulighed blev
ikke gennemført i nogen egentlig organise
ret form, selv om man oplevede en del til
fælde af skattenægtelse. Tilbage var så kun
den tredje mulighed, som man kunne un
derstøtte ved den stærkest mulige agitation
mod regeringen.
At regeringen var ængstelig for, at riffel
foreningerne var stiftet af politiske grunde,
og at der i virkeligheden var tale om en op
rørsbevægelse vendt mod ministeriet, kom
til udtryk i »riffelloven« af 5. maj 1885 —en
ny provisorisk lov. D et hedder i dennes § 2:
»Anskaffelse a f rifler eller andre krigsvåben og
indøvelse i brugena f slige våbenforbydes,forsåvidt så
dant ikke sker i embeds eller bestillings medfør eller i
følge vedkommende myndighedeis påbud eller tilla
delse.*
Og forud for »riffelloven« havde man
vendt sig mod politisk agitation med det så
kaldte »mundkurvcirkulære«, som kultusminister Jacob Scavenius udstedte den 22.
april 1885. Cirkulæret udsendes til »borgerog almueskoler« og forbyder lærere ved
disse skoler at deltage i riffelforeninger, da
det »efter skolelærernes kald som ungdom

mens opdragere og ledere er deres første
pligt at give tonen an for lydighed mod og
agtelse for den lovlige øvrighed.« Man ville i
det hele taget ikke tåle, at lærerne deltog i
en mod regeringen rettet agitation, og det
fremgik af cirkulæret, at overtrædelse af
dets bestemmelser ville medføre afskedi
gelse.
DE LOKALE REAKTIONER
Men hvad foregik der og var der foregået
ude i vort lokale område i denne situation?
—Ja, allerede den 7. februar 1885 kan Her
ning Folkeblad meddele, at det — efter
hvad bladet erfarer —skal være hensigten at
oprette en riffelforening her i egnen. Man
agter at henvende sig til den eksisterende
grundlovsværneforening herom.
Og den 24. februar bringer bladet et fy1-

I benbold til riffellovens § 2 var anskaffelse a f rifler eller andre
krigsvåbenforbudt. Politiet gik derfor igang med beslaglæggelse a f
kasser med geværer i Kobenhavns bavn i lobet a f sommeren 188 S.
Situatioen skildres i denne samtidige tegning.
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der påtrængende grund til at forberede sig
på om fornødent at værge landet og loven«,
sagde han bl.a. og oplæste et digt, der slut
tede med dette vers:

I annonce i Herning Folkebladden 22. februar 1885 indkabkr
Grand bn si a^rnsfore ningen til mode bm oprettelse a f et folkedtbningssamlag-den noget bojtidelige og besvärlige benaa neisefor en
riffelforening. M odet bolden fni -Vestjylland’ i Herning - senen
kt ndt som Centralbott Ilel.

Alierede den 18. afiril kan komiteen i en ny annonce i Herning Fol
keblad indbyde til stiftendi mode i Folket admingssamlaget.

digt referat af et møde om oprettelse af et
folkevæbningssamlag — en anden benæv
nelse for riffelforening. Mødet var indkaldt
af grundlovsværneforeningen og blev ind
ledt af dennes formand, kredsens tidligere
folketingsmand, P. Nielsen, Hammerum.
Han ser mødet som et skridt i retning af en
almuevæbning og giver sagen sin fulde
støtte, da »dens fremme ikke alene ville
være et stort skridt til at værne vor selv
stændighed udadtil, men også til værn for
vor grundlovsmæssige frihed indadtil.«
Samme tone går igen, da kredsens folke
tingsmand, Rasmus Nielsen, taler. »Både
når man så udad, og når man så indad, var

uVi lyttende spejder, store ogstnå.
forhandlingens tåge skalsvinde,
skalfolkefrihedforsty ret stå,
tnå handlingens dag oprinde. «
Efter en række indlæg til fordel for oprettel
sen af en riffelforening nedsatte man et ud
valg med møller Niels Mouritsen, Vild
bjerg, som formand til at arbejde videre
med sagen.
Udvalget ligger ikke på den lade side, for
allerede den 22. april kan Folkebladet
bringe en artikel, hvori man i meget stærke
vendinger anbefaler at slutte op ved det
stiftende møde for riffelforeningen, som
komiteen har indbudt til.
»Det er klart, at regeringen har respekt
for disse riffelringe; var det ikke således, var
den nok ikke så ivrig med at forfølge alle de
deltagere, lærere og højskoleforstandere og
andre, som ministeriet overhovedet tror at
kunne ramme«, skriver bladet, som slutter:
»Herremændene siger jo i disse dage, at de
har magten og vil bruge den. Lad os vise
dem, at det er en tale, som man ikke ustraf
fet byder fribårne mænd. Derfor lad os
stifte foreninger, hvis formål er at værne om
frihed og fædreland.«
Og lørdag den 25. april afholdes så stif
tende møde i folkevæbningssamlaget på
»Vestjylland« i Herning. Formanden for ko
miteen, Niels Mouritsen, Vildbjerg, sagde i
sin indledning bl. a.: »Det er alvorligt og sør
geligt, at vi må gøre bekostning på at
hæmme de tryk og åg, som er lagt på os,
men med overbevisningens varme vil vi ved
alle lovlige midler værne vor grundlovs-
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mæssige frihed.« —Efter en lang række ind
læg foretoges indtegning til foreningen,
som fik ikke mindre end 260 medlemmer —
heraf var der allerede ved mødets begyn
delse indtegnet 70 fra Sdr. Felding.
Som det vil ses, bliver riffelforeningen
stiftet umiddelbart efter at det såkaldte
»mundkurvcirkulære« udstedes og blot en
halv snes dage før riffelloven kommer —
den 5. maj 1885.
Under overskriften »Kongens kirkemini
ster og skolelærerne« tager Herning Folke
blad den 7. maj »mundkurvcirkulæret« un
der behandling i en leder, der fylder næsten
hele forsiden. Efter bladets mening har man
ikke engang haft et sidestykke til det i ene
vældens dage.
Man kan fornemme stemningen og ti
dens politiske tone i indledningen:
»Blandt de bedrifter, som kongens kirke
minister hidtil har udført, er der næppe no
gen, som vil vække mere harme end cirku
læret af 22. april, i hvilket det med magt
sprog fortælles skolelærerne, at dersom de
blot er medlemmer af riffelforeninger eller
folkevæbningssamlag, så kan de uden vi
dere vente deres afsked, og det uagtet
nævnte foreninger udtrykkelig erklærer, at
deres eneste formål er at værne om den lov
lige orden og friheden indadtil. Ja, ikke nok
hermed, når en skolelærer vover at optræde
mod ministeriet eller dets foranstaltninger
— eller agiterer mod ministeriet, så trues
han ligeledes med afsked, og skoledirektio
nerne landet over opfordres til at være angi
vere. Vi formoder, de også skal høre efter,
hvorledes lærerne udtaler sig i private
kredse og derefter spille angivere. En fætter
til kongens kirkeminister, en hr. Scavenius
til Basnæs, udtalte forleden ved et møde:
»Vi har magten, og d’herrer skal snart
mærke, at vi er til sinds at bruge den.«

MANDEN, SOM BLEV EKSKLUDERET
AF SKOLERÅDET
D et var nok ikke nogen tilfældighed, at
man valgte Niels Mouritsen, Vildbjerg, som
formand for det udvalg, der skulle forbe
rede dannelsen af riffelforeningen. Født i
1837 var han netop en mand i sin bedste al
der og en af de mest agtede og respekterede
i Hammerum herred. Han var født i Vild
bjerg og fik tidens beskedne almueskole
gang. Efter at have haft flere ejendomme
kom han i 1866 til Vildbjerg og byggede
den gård, som han kom til at drive i 38 år —
og på hvis jorder det meste af den senere
Vildbjerg stationsby blev bygget.
Men han blev hurtigt en mand, man
havde brug for til mange hverv. I 18 år var
han medlem af Vildbjerg-Timring sogneråd
—det meste af tiden som formand. 16 år sad
han i Ringkøbing amtsråd, men blev ikke
genvalgt, da han nærede mere radikale an
skuelser end normalt i amtsrådet. Han
havde mangen en dyst med amtmanden,
som var ivrig Højre-mand af den estrupske
slags.
I 1879 var han blevet tilbudt kredsens
folketingsmandat, men afslog at lade sig op
stille. Han opfordrede i stedet vælgerne til
at støtte valget af Rasmus Nielsen, Hamme
rum, som siden i mange år repræsenterede
Herning-kredsen i folketinget.
N etop omkring det tidspunkt, da de her
omtalte begivenheder finder sted, bliver
han ved noget i retning af et kup valgt til
formand for Hammerum Herreds Landbo
forening — en post han beholdt til 1892. I
en årrække havde proprietær Tolderlund,
Holtbjerg i Herning, været formand for for
eningen, men i løbet af 80’erne havde hans
konservative anskuelser bragt ham i mod
sætningsforhold til størsteparten af hans
standsfæller, som på denne egn var ivrige
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Niels M ouritsen. (Lokalhistorisk A rkivfor ViId bjerg sogn).

Venstremænd og modstandere af Estrup og
provisorierne. Og på generalforsamlingen
den 23. februar 1885 blev den hidtidige be
styrelse afsat og erstattet af gode Venstre
mænd.
Efter oplysninger i Landboforeningens
jubilæumsskrift var beretningen om »kup
pet« nok gået i glemmebogen, hvis ikke
prokurator Valeur i sit lille skrift: »Herning
1852-88« havde skrevet følgende linjer,
hvori han iøvrigt ikke lægger skjul på, hvor
hans sympatier ligger:
»Ved et politisk træk for nogle år siden
blev (landbo)foreningen delt i to. Landvæ
senskommissær N. Mouritsen er nu (altså i
1888) foreningens formand, og den tæller
364 medlemmer, medens proprietær Tol
derlund er formand for den konservative
»Landboforeningen for Herning og omegn«.
Den uheldige tanke, at politik skulle blan
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des ind i alt, selv en så uskyldig institution
som en landboforening, gjorde sig også gæl
dende i denne i politisk henseende fanati
ske egn, hvorfor man viseligen besluttede
at afsætte den gamle bestyrelse med Tolderlund som formand ved et coup de main og
vælge lutter Venstrefolk ind i bestyrelsen.
D ette fremkaldte rivninger og misnøje, som
gav stødet til dannelse af en sideordnet
landboforening. D ette er uheldigt til skade
for foreningen og splittelse i landbostan
den.«
Niels Mouritsen beskrives som en bety
delig arbejdskraft, der klogt og besindigt
lagde sine planer, men også havde tålmo
dighed til at vente på gennemførelsen til
det rette tidspunkt var inde. — Også fysisk
var han af format: »Når man så denne brede
skikkelse trine roligt frem, så havde man en
fornemmelse af, at her var en mand, der
ikke var sådan at flytte med.« (Konrad Un
derstrup).
NIELS MOURITSEN UDELUKKES AF
SKOLERÅDET
Den 29. maj 1885 drog Niels Mouritsen
som så mange gange tidligere til Ringkø
bing for at deltage i et ordinært møde i
Ringkøbing amts skoledirektion, som han
var lovligt valgt medlem af — og som det
fremgår af det foregående et særdeles vel
kvalificeret medlem. Af dagens forløb vil
man kunne se, at han nok ikke har været
uvidende om, at det måske var sidste gang,
han deltog i skoledirektionens møde.
Men mødet gik sin gang — de ordinære
sager, som bl.a. drejede sig om tilskud til re
alskoler i amtet behandledes. Men ved mø
dets slutning stillede amtmanden, som var
skoledirektionens formand, forslag om, at
man udelukkede Niels Mouritsen af amtsskoledirektionen, da man ikke kunne have
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et medlem af denne, der var medlem af en
riffelforening. — (Og som det er beskrevet
foran var Niels Mouritsens stilling her jo et
almindelig kendt faktum). —Formanden ci
terede selve »Mundkurvcirkulæret« og be
mærkede, at når lærerne ikke kunne være
medlemmer af riffelforeningerne uden at
miste deres embeder, så kunne direktio
nen, der var lærernes foresatte heller ikke
tåle en mand i sin midte, der var medlem af
disse foreninger. Han havde henvendt sig
til Mouritsen privat og talt med ham om sa
gen, men Mouritsen ville ikke træde ud af
riffelforeningen, og han ville heller ikke
godvilligt forlade amtsskoledirektionen.
Formanden så derfor ingen anden udvej
end at stille forslag om at udelukke Niels
Mouritsen af skoledirektionen.
Naturligvis rejste dette forslag en heftig
debat, i hvilken der især blev stillet spørgs
målstegn ved direktionens bemyndigelse til
at udelukke noget medlem.
Niels Mouritsen selv hævdede, at han in
tet ulovligt havde gjort. Han var medlem af
en fuldt ud lovlig forening, som han ikke
fandt nogen grund til at træde ud af. Og han
protesterede også mod at blive smidt ud af
skoledirektionen. Hans valgperiode var
endnu ikke udløbet, og man kunne ikke
udelukke ham, før den var forbi.
Medlemmerne Andrup og Bagger, som
begge støttede Mouritsen, fremførte deres
tvivl om skoledirektionen havde kompe
tence til at træffe afgørelse i en sådan sag, og
Fejerskov ville stærkt beklage, hvis man af
en intetsigende grund ville sætte et ind
sigtsfuldt og dygtigt medlem som Mourit
sen ud af skoledirektionen.
Der er slet ikke tale om, at Mouritsen
ikke er dygtig til sin gerning eller ikke ud
fylder sin plads, hævdede formanden; men
som medlem af en riffelforening kan han

ikke tillige være medlem af skoledirektio
nen, da denne ikke må deltage i nogen mod
regeringen rettet agitatorisk virksomhed.
De to købstadvalgte medlemmer, justits
råd Holst, Ringkøbing, og dyrlæge Welsch,
Holstebro, appellerede til Mouritsen om at
træde ud af riffelforeningen, så han kunne
bevare sin plads i skoledirektionen. —Efter
deres opfattelse kunne han ikke være begge
steder.
Men Bagger fandt, at det ville stride mod
Mouritsens værdighed, hvis han fulgte op
fordringen til at træde ud af riffelforenin
gen. Gjorde han det, ville det være en ind
rømmelse af, at han havde gjort noget galt,
og det var jo ikke tilfældet.
Og Mouritsen selv hævdede igen, at sko
ledirektionen ingen ret havde til at smide
ham ud. Han ville heller ikke træde ud af
riffelforeningen, for han stod på lovens
grund. »Det er strengt, at der skal lægges en
sådan hindring på frie danske mænd,« sagde
han.
Men formanden hævdede igen, at skole
rådet var i sin gode ret til at afsætte Mourit
sen —dog ville man ikke foreløbig besætte
den ledige plads. Derpå satte han sagen til
afstemning. Og mens Mouritsen endnu en
gang protesterede mod skolerådets ret til at
afsætte ham, blev udsmidningen vedtaget
med 7 stemmer mod 5. De 5 medlemmer,
som stemte imod, lod protokollen tilføre
en protest, i hvilken de gjorde indsigelse
mod skolerådets kompetence til at ude
lukke Mouritsen af amtsskoledirektionen.
Herning Folkeblad afslutter sit referat af
debatten med følgende bemærkninger:
»Dette er altså Ringkøbing amts skole
råds første bedrift under provisoriet, men
denne bedrift er også meget betegnende og
meget lovende. De 7 herrer kan se tilbage
på denne »sejr« med berettiget stolthed.
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Det eneste eksisterende billede af N tels Mouritsens gård i Vildbjergmed mullen bagved. Det erNiels Mouritsen selv, der starforan gården.
Billedet stammerfra ca. 1890. (Lokalhistorisk A rkiv for Vildbjergsogn).

Ringkøbing amts skoledirektion er hel
digvis blevet en så samfundsfarlig riffelmand som N. Mouritsen kvit —hvis man da
ellers er ham kvit.
Efter sikkert forlydende kan de tvende
købstad svalgte medlemmer, der hjalp til at
smide Mouritsen ud, vente forfremmelse.
Det forlyder nemlig, at justitsråd Holst,
Ringkøbing, vil blive etatsråd, og dyrlæge
Welsch, Holstebro, ridder.«
EFTERSPIL
For Herning Folkeblad bliver begrebet »rif
felskrækken« et yndet emne i sommeren
1885. Den 15. juni omtales denne lidelse
med disse vendinger:
»Det mærkelige ved riffelskrækken er, at
den indtræffer, uagtet der slet ikke eksiste
rer rifler. Vor omsigtfulde regering, som ved
dag og nat spekulerer på undersåtternes vel,
mærkede, at der var fare for riffelsygdom

mens udbrud, hvorfor den i god tid greb til
de fornødne forholdsregler ved en proviso
risk lov at forbyde al ind- og udførsel af rif
ler.« Og der berettes så om hvorledes to af
egnens meget agtede sognefogeder: Peder
Fejerskov i Lind og Knud Chr. Thomsen i
Sdr. Felding just er blevet afskediget fra de
res hverv, fordi de ikke ville melde sig ud af
riffelforeningen.
Et par dage senere er overskriften: »Rif
felskrækken i skolerådet«. Bladet skriver
bl.a.:
»Skolerådet skal bestå af amtmanden og
vedkommende provst, og desuden kan der
vælges af skolerådet et tredje medlem, hvil
ket er tilfældet i Ringkøbing amt, hvor
samtlige skoledirektioner er tilført et valgt
medlem. For vort herred er gårdejer Niels
Mouritsen af Vildbjerg for sin udmærkede
dygtighed og praktiske sans blevet valgt til
medlem af skoledirektionen. N u indtræffer
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imidlertid det tilfælde, at skolerådets højre
side bliver angrebet af riffelskrækken, og da
Niels Mouritsen er medlem af riffelforenin
gen far skolerådets højre side den syge ide,
at Niels Mouritsen er en farlig mand, og at
han bør sættes ud af skoledirektionen. D et
nytter ikke, at skolerådets mindretal prote
sterer mod denne lovstridige handling, da
Niels Mouritsen utvivlsomt har ret til at
blive siddende i skolerådet for den tid, han
er valgt, medmindre han ved dom erklæres
uværdig til at have sæde deri.«
Bladet mener derfor, at Niels Mouritsen
burde anlægge sag ved domstolene for at fa
fastslået, om hans udelukkelse af skolerådet
er lovmedholdelig. Han bør dog ikke selv
bære omkostningerne ved en sådan sag,
skriver bladet; de bør bæres af »Herredets
demokratiske Fond.«
D et kom dog ikke til nogen retssag, og
Niels Mouritsen vendte ikke siden tilbage
til Ringkøbing amts skoleråd. Men rådets
Højre-flertal lod pladsen stå ubesat helt til
1897, da den blev besat med J. P. Michelsen,
Snejbjerg.
Men ekskluderingen af amtsskolerådet
forhindrede ikke Niels Mouritsen i at fort
sætte med sine mange tillidshverv eller at
lade sig vælge til nye hverv. Gennem mange
år var han Hammerum herreds repræsen

tant i Den vest- og sønderjyske Kreditfor
ening —og i en del år repræsentantskabets
formand. Han var også medlem af Hedesel
skabets repræsentantskab, og det sidste til
lidshverv, han modtog, var hvervet som
skatterådsmedlem.
Særlig virksom var han i jernbanesagen.
Han blev medlem af den komite, som i
1888 blev nedsat for at virke for oprettelse
af banen — Vejle-Herning-Holstebro, og
han foretog talrige rejser til København for
at forhandle om denne sag. D et skyldes nok
ham mere end nogen anden, at banen kom
til at gå over Vildbjerg.
Men banens officielle åbning den 11. ok
tober 1904 oplevede han ikke. Da lå han
dødssyg i sit hjem. Han døde den 19 okto
ber 1904.
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Harboøres første fiskeriforening
A f Anders VristLanger

Den formodentlig første fiskeriforening på
Harboøre blev stiftet ved et møde i Harbo
øre kro 17. april 1884. Initiativtager var Lemvig-kredsens
folketingsmand, gårdejer
Christen Aaberg (1819-1897), Møborg.
Sammen med proprietær Jens Stokholm
Breinholt (1839-1912), Sdr. Vinkel ved
Lemvig, havde han sammenkaldt Harbo
øres 23 bådlav med det formål at finde en
ny metode til behandling af fisk i forårsti
den.
»Harboøre, med adgang til fiskeri såvel
til havs som i Limfjorden, hører til de væ
sentligste —for ikke at sige den betydningsfu Ideste på vestkysten«, skriver daværende
fiskerikonsulent, birkedommer H. V. Fied
ler, Skelskør (l), og i disse år var Harboøres
havfiskeri i fremgang. Åbning af jernbanen
fra Vemb til Lemvig i 1879 havde medført,
at tyske fiskehandlere kom til egnen, og fir
maet »Busse & Bade« fra Hamburg opret
tede kontrakt med adskillige bådlav på Har
boøre om modtagelse af deres kullerfangst
til faste priser i vinterhalvåret. En gennem
snitspris for de sidste år angives at have væ
ret 7 kr. pr. 100 pund kuller eller ca. 2 kr. pr.
snes. Aftalens formidler har været proprie
tær J. St. Breinholt, der i sin ungdom havde
opholdt sig i Hamburg, lært det tyske sprog
og var blevet kendt med handelsforhol
dene.

Kontrakten udløb 1. april. Med varmt
vejr kunne fisken ikke forsendes over læn
gere afstande og kunne i forårstiden være
næsten værdiløs. Priser på 25-30 øre for en
snes kuller på Lemvig torv nævnes, og heraf
gik det meste til transport. Nu foreslog Aa
berg, at man oprettede huse til behandling
af fisken, først og fremmest saltning og tør
ring. Den fisk, købmanden solgte under
navn af tørfisk, klipfisk m.v., »hjemforskri
ves fra udlandet«. Her måtte være en mulig
hed for et dansk produkt, om man fik lært
at behandle fisken på rette måde.
Vedtægter for »Foreningen af Baadlaugene i Harboøre til Havfiskeriets Fremme«
foreligger, underskrevet 21. april 1884.
De tre første punkter lyder:
»1.1 betragtning af, at det her i tidsrummet
1. april — 1. oktober ikke er gørligt at af
hænde i fersk tilstand nogen væsentlig del
af den fisk, som fanges i dette tidsrum, til
sådanne priser, at vi kunne få en nogen
lunde passende dagløn, uagtet der for øv
rigt er fisk nok, har vi undertegnede bådlav
ved formændene dannet en forening for at
udfinde en måde for salget af fisken, dens
tørring, saltning m.v., som kan sikre vor fat
tige fiskerbefolkning et bedre udbytte og
derved tillige forøge vor ihærdighed og ar
bejden for fiskeriet.
2 .1 ovennævnte anledning har vi valgt
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en bestyrelse af 5 medlemmer, som har at
varetage foreningens interesser. Bestyrel
sen, der fremtidig vælges af 1 delegeret af
hvert bådlav og på den ordinære generalfor
samling, består første gang af:
Peder Sørensen Hvass i Vejlby,
Ole Nees i Vrist,
Laust (— Lars) Peitersen i Flyvholm,
Niels Jensen Rud i Langerhuse,
Christen Toft af Mandsberg i Knopper.
Bestyrelsen vælger selv sin formand.
3. Bestyrelsen har så vidt muligt at sørge
for oprettelse af 5 stationer i Harboøre
sogn, nemlig i Vejlby, Vrist, Flyvholm, Lan
gerhuse og Knopper, og enhver af medlem
merne er bestyrelse på det sted, han bor. På
hver station opføres de fornødne bygninger
til modtagelse af fisk, tørringsanstalt, salteri
m.v. efter bestyrerens beslutning, som der
om indhenter oplysninger fra lignende fi
skeristeder.«
I følgende paragraffer nævnes bl. a., at an
skaffelse af bygninger og materiel vil koste
mindst 6.000 kr. Statstilskud forventes. Da
der stadig vil kunne afsættes fersk fisk på
stedet, gives der regler for, hvorledes de en
kelte bådlav skal levere til de forskellige sta
tioner, og af fiskeaffaldet vil man tilveje
bringe fiskeguano (gødning), der skulle
kunne sælges og bringe udbytte.
Følgende 15 underskriver: Peder Huus,
Søren Pedersen Røn, Niels Jensen Rud,
Anders Larsen Hvas, Thomas Klemmen
sen, Ole Nees i Vrist, Jens Mollerup, Kri
sten Mollerup, Kristen Nees, Joseph Niel
sen Gaj, Christen Toft, Kristen Kristensen,
Søren Pedersen Toft, Lars Pei tersen og
Mads Kristensen Lyng.
Ifølge vedtægternes punkt 1 er de alle
formænd for hver sit bådlav. Søren Peder
sen Toft har skrevet sit navn to gange. Hans
første underskrift er streget over. Har han

D en formodentlige beliggenhed cif Harboores ftm landingssteder i
1880 'trut. Harboons bavkyst b a ren langdeafca. 17 km eller 27,
mil. D a der er -en a fsta n d imellem b ier plads a f ea. 7 mil-, m a d er
oprettesf t m fiskehuse, p å stå r ansøgningen i 1884. og myndigheder
nes kritiske btm aakninglydtr: V is te n dille- 7 m ild. -F iskerby
erne Langerbust og Tot buse opstod formentlig sidst i 1600-ta llet.
D e to landingspladser b erb a r samm en m ed den ved Vrist samlet de
fleste både. ogfiskerogeriets placeringved Ørumsgård b a r varet (en
trai, pakhuset vestforFlyvbolm forså vidt også.

mon fortrudt og er igen gået med? Af de
fem, der anføres som bestyrelse, savnes Pe
der Sørensen Hvass i Vejlby som under
skriver, og Vejlby synes slet ikke repræsen
teret. Så vidt skønnes, er seks af underskri
verne fra Vrist, fire fra T øt (Flyvholm lan
dingsplads?), tre fra Langerhuse og to fra
Knopper. Men hvorfor er 7-8 af sognets 23
bådlav ikke med? Mon på grund af den
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økonomiske forpligtigelse ved foretagen
det?
Der kunne også være andre grunde.
D et er i provisorietiden, i visnepolitikkens år, og striden mellem Højre og Venstre
fandt også næring i det nye foretagende på
Harboøre. C. Aaberg havde været Lemvigkredsens folketingsmand siden 1861, valgt
af Højre. H elt til sin død i 1897 fik han de
fleste af Harboøre-folkenes stemmer, og
Harboøre stod som en af Aabergs »fæstnin
ger«. Breve i hans privatarkiv fortæller om
en nær kontakt mellem ham og hans væl
gere. Alt muligt har man bedt ham tage sig
af. (2)
En varm tilhænger har han haft i sogne
foged og gårdejer på Harboøre Christen Gaj
Noersgaard, der i årene 1873-1881 var med
lem af statens fiskerikommission og fra juni
1884 antaget som lokal repræsentant for
»Foreningen til Fiskeriernes Fremme i Dan
mark og Bilande«.
D enne nylig stiftede forenings sekretær
var adjunkt Arthur Frederik Feddersen
(1835-1906), Viborg, der sidst på året havde
holdt en række fiskerimøder, således i
Ringkøbing og Struer og 19. november også
et møde hos strandfoged Anders Vrist, Ve
ster Vrist, Harboøre. Mødet var endt med,
at de ca. 150 deltagende havde overladt til
Feddersen at affatte en resolution til rege
ring og rigsdag om ønskeligheden i en havn
ved Harboøre for fiskeri fartøj er. Over 60 af
deltagerne skrev under.
Men Feddersen var venstremand, og ad
skilligt i den tale, han holdt på Harboøre,
blev af Lemvig Avis, det lokale højreblad, op
fattet som politisk agitation. På landsplan
skabte hans politiske holdning uvilje imod
ham som sekretær i den nystiftede forening,
og en konkurrerende sammenslutning,
»Dansk Fiskeriselskab«, blev dannet (3).
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Arthur Feddersen har været en kapacitet
på fiskeriets område, og hans udtalelser ved
Harboøre-mødet har uden tvivl haft de
bedste hensigter.
D et er den lokale venstreavis Lemvig
Folkeblad, der 1. februar 1883 omtaler mø
det ifølge referat i Morgenbladet, Venstres
betydeligste landsorgan på den tid. Lemvig
Folkeblad havde ikke selv kunnet være til
stede, da mødet ikke havde været offentlig
bekendtgjort, men har ellers refereret Feddersens fiskerimøder både i Struer og i
Ringkøbing. Senere gengiver Lemvig Folke
blad en længere artikel: »Fra Harboøre«,
skrevet af Feddersen til Morgenbladet.
Mødet på Vester Vrist skildres malende
— »vi stod sammen mand ved mand i de
lave stuer, hvis belysning tilvejebragtes ved
nogle tynde lys af den slags, som vi endnu
mindes fra barndommen« —. D et barske
Harboøre tegnes i klare streger, hvor huse
og gårde ligger spredt uden hegn eller plan
tevækst, »kun omgivne af nogle stejler,
hvorpå rokker og hå er ophængt til tørring«.
Fiskeriet og dets vilkår skildres, og han på
peger, på hvilke måder det offentlige kan
ophjælpe erhvervet.
Sidst i januar reagerer Lemvig Avis med
artiklen »Vesterhavsfiskeriet« og angriber
Feddersen for visse af hans udtalelser på
Harboøre. Svar i Lemvig Folkeblad og mod
svar i Lemvig Avis fortsætter med, at Lem
vig Folkeblads redaktør kommer Feddersen
til undsætning og antyder, at det kunne
være Aaberg, der havde »ført pennen« imod
Feddersen. D et ligner ham. »Han ved jo
nemlig så godt, at hans stilling til fiskerisa
gen ikke tåler en klar belysning.« Humlen
er, at Feddersen er venstremand og tænke
ligt kunne lade sig opstille som modkandi
dat.
Hermed er også Aaberg inddraget i fej-

68

ANDERS VRIST LANGER

Fiskerikommissionen 1873-1881. Nr. 1fra venstre: P. Villumsen. Snekkersten, enestefisker i Dansk Fiskeriforeningsforste bestyrelse. Nr. 2:
Christen GajNoersgaard(1826-1898), Harboore, gårdejer ogsognefoged. Nr. 3: Lars Kjelder Holst (formentlig) (fodt 1838), Skagen, kobmandmedefterhånden utallige tillidshverv. Nr. 4: Harald ValdemarFiedler(1808-1887), Skelskor. birkedommer ogstatensfiskerikon
sulent, kommissionens formand. Nr. 7: Christian Frederik Lütken (1827-1901), projessor, zoolog. (Foto venligst udlånt a f fru Camilla
Kirk, Lemvig).

den, og »En Harboørebo« stiller kritiske
spørgsmål til hans initiativ ved mødet i Harboøre kro. Han tolker det som propaganda
før det forestående folketingsvalg og skri
ver, »at Aaberg er bange for, at højrepolitik
ken skal rådne på Harboøre. D et er denne,
han vil have saltet eller konserveret; så får
det gå med hvillingerne, som det kan. (4).
D et er i alt fald venstremanden adjunkt
Feddersen, der har drevet Aaberg til dette
møde,« og Lemvig Folkeblad tilføjer senere,
»at Aaberg søger at lave klipfisk for ikke selv
at blive til plukfisk.« (5)
Valget fandt sted 25. juni 1884. I Harboøre-Engbjerg kommune faldt 95 stem

mer på Aaberg og 22 på venstrekandidaten
Kr. Høgsgaard, procentvis lidt flere på
Venstre her end før og senere. Om mulig
heden for statstilskud til konservering af
fisk på Harboøre har skaffet Aaberg flere
stemmer, er ikke til at se. I hvert fald tabte
han ikke særlig mange stemmer på grund
af beskyldninger imod ham for at have
svigtet Harboøre og fiskerisagen. D ette og
følgende valg viser, at flertallet af harboøreboerne havde tillid til Aabergs virke med
hensyn til stedets mærkesager som jern
bane fra Lemvig til Thyborøn og anlæg af
den havn, der ved valgmøderne blev kaldt
»en lille fed bid, som Aaberg har sat på kro-
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gen, og som han vil bruge til at fiske med
på Harboøre.«
Ifølge brev fra J. St. Breinholt 14. maj
1884 ser det ud til at lykkes for Aaberg »at få
et stort tilskud til Harboøre-fiskeriet«. I så
fald tror Breinholt, »at alle bådlav —selv de
forhen uvillige —nok vil være medlemmer
af foreningen, og det ville måske derfor
være heldigst, at regeringsbidraget omfat
tede alle bådlav på Harboøre, som nu eller i
årets løb vil indtræde i foreningen; thi skal
slig et punkt ikke være anført i betingelsen
for statstilskuddet, så vil de 18 bådlav måske
ikke lade de 5 bådlav være delagtige i det
opnåede tilskud, og heldigst er det at få alle
fiskerne under én hat.«
Samme dag, som de 15 bådførere under
skriver vedtægterne, dateres bestyrelsens
ansøgning til Indenrigsministeriet om til
skud til foretagendet. 1.500 å 2.000 kr. fore
slås og begrundes. Hvert af de fem anlæg vil
koste 1.200 kr. Tegning vedlægges med en
Lemvig-murers beskrivelse af byggeriet.
Sagen går til udtalelse hos amtmanden i
Ringkøbing og by- og herredsfogeden i
Lemvig, der igen indhenter nærmere rede
gørelse fra ansøgerne, underskrevet 5. juli af
formanden. Også fiskerikonsulent Fiedler
bliver spurgt, og uagtet han »kender flere af
andragendets underskrivere og laugets
medlemmer som dygtige og brave mænd«,
stiller han »adskillige spørgsmål til distrik
tets pålidelige sognefoged Chr. Gaj Noersgaard«. —Fiedler var formand i den omtalte
fiskerikommission 1873-1881 og har altså
kendt Chr. Gaj i den sammenhæng.
Alle anbefaler, og amtmanden så gerne
lignende iværksat andre steder, f.eks. på
Holmslands Klit. Bevilling nægtes på fi
nansloven 1885/86, men anbefales optaget
senere, og på det følgende års finanslov
blev 2.000 kr. bevilget til foretagendet.
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Ifølge J. St. Breinholts brev til Aaberg
havde altså endnu tre Harboøre-bådlav til
sluttet sig foreningen kort tid efter, at ved
tægterne var underskrevet og ansøgning
om statstilskud sendt. D et fortæller om sta
dige overvejelser for og imod, men to år går,
uden at nogle af de fem fiskeristationer blev
bygget.
28. april 1886 vælges ved generalforsam
ling en ny bestyrelse, der en måneds tid se
nere søger om udbetaling af de 2.000 kr.,
men nu til én større station i stedet for de
oprindelig påtænkte fem. Gode grunde her
for anføres. En af disse er »den omstændig
hed, at ved en større station kan der også
indrettes en mindre afdeling til røgeri af
fisk, som særlig er blevet anbefalet af Dansk
Fiskeriselskabs sekretær —«. Sandsynligvis
er ansøgningen udformet og skrevet af læ
rer ved Harboøre søndre skole P. Lundgaard, der på flere måder ses at have været
behjælpelig i fiskerisager.
Den nye bestyrelse består af følgende
tre: Thomas Tudborg, Simon Smed og
Christen Kynde, Vrist. By- og herredsfoge
den i Lemvig påtegner ansøgningen 8. juli
og anfører, at ideen til én stor station er
hentet, »efter at have set det af justitsråd
Hansen i Thisted indrettede etablisse
ment og gjort sig bekendt med dettes ren
tabilitet«. 16 bådlav på Harboøre er nu gået
i interessentskab om det nye foretagende,
og på amtmandens foranledning oplyser
herredsfogeden, at »den omspurgte station
skal ligge i Sdr. Tøth, Harboøre, en plads,
der må anses passende«.
Ansøgningen møder også velvilje denne
gang fra alle udtalende myndigheder, og
trods et par kritiske notater bestemmer mi
nisteriet 1. september 1886, at de bevilgede
2.000 kr. må anvendes til én større station i
stedet for de fem mindre.
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Tegning tiletafde/em fiskehuse, der aldrig blev opfort. Den findes vedlagt ansogningfra 1884 ont statsstutte til foretagendet og er vistnok
udfort a f murermester Berg. Lemvig. E n seddelfra ham, dateret31/3 1884. oplyser, a t bygningen efter beregning vil koste 5 00 kr. Den -opfores a f halv stens mur- ogforsynes med -stenpaptag-.

En notits i Fiskeritidende 18. maj 1886
om »stor stemning« i Fjaltring og Harboøre
for oprettelse af fiskerøgerier forklarer mu
ligvis den nye situation, og hvad der skete
på den nævnte generalforsamling det forår
efter to års tilsyneladende stilstand, hvor
formodentlig mange drøftelser frem og til
bage har fundet sted. D et er i de to år, tan
ken om anskaffelse af større fartøjer mod
nes, og i foråret 1886 har tre søgående kut
tere, ejet af Harboøre-fiskere, kunnet sejle
på rødspættefangst (6).
I realiteten er det vel en helt ny forening
der her fremstår. Den første bestyrelse på

fem aktive fiskere, hver repræsenterende
sin landingsplads, er nu afløst af tre nye
folk, der alle ergårdmænd, men vistnok til
lige engageret i handel med fisk.
Bygningen blev opført på matr. nr. 19 b
(7), en parcel fra Ø ster Langergård eller
Ørumsgård, og sagens videre forløb kan føl
ges gennem notitser i Fiskeritidende og lo
kale aviser. I april 1887 berettes, at fiskerø
geriet nu er under tag og tager sig meget an
seligt ud. Særdeles fortrinligt materiale er
benyttet. Et par uger senere berettes, at nu
er anlæggets ydre færdigt. D er bliver tre
kældre, én iskælder og to saltkældre.
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Parti In Vrist.

Efter postkort sendtfr a Vrist 28.januar 1928. Vrist ny Brugsforeningforrest til venstre. (Lokalhistorisk A rkiv, Thyborøn-Harboøre).

Sidst i marts har Peder Trilling på besty
relsens vegne —han har vel afløst en af de
tre anførte —søgt om udbetaling af den be
vilgede sum, og sognerådsformand Gregers
Kirk anbefaler. Medfølgende regningsbilag
viser, at udgifterne allerede nu overstiger de
6.000 kr., hvilket var betingelsen for, at
statstilskuddet kunne blive på 2.000 kr., og
P. Trilling kan efter 6. april hæve pengene
på Lemvig toldkammer.
Sidst på året lægges sidste hånd på ind
retning af bassiner og andet det indvendige
vedrørende, men fra Fjaltring —der jo ikke
selv fik noget røgeri —forlyder det hen mod
slutningen af 1887, at »det i denne sommer
med stor bekostning opførte røgeri« på
Harboøre ikke har været til videre nytte.
Prisen på røget fisk er så lav i England, at
konkurrence efter danske forhold er um u
lig, hvorfor sæsonens rige fiskefangst måtte

sælges i omegnen til næsten ukendt lave
priser. En samtidig og mere optimistisk be
retning fra Harboøre nævner mulighed for
anlæggets nytte som ishus, hvilket »selvføl
gelig også har stor betydning for regulering
af et eventuelt massefiskeri«.
En meddelelse i Lemvig Avis 25. marts
1888 rummer stadig optimisme. Statstil
skuddet på de 2.000 kr. nævnes. Den reste
rende sum, ca. 4.000 kr., var »tegnet blandt
de i fiskeriets udvikling dersteds interesse
rede« —formodentlig også andre end aktive
fiskere. I vinterens løb er kældrene blevet
forsynet med de nødvendige afkølingsma
terialer. Driften agtes påbegyndt fra 1. april,
og en bestyrer er antaget for to måneder.
Hvis røgeriet m.v. er »heldbringende«, vil
»derved formentlig stødet blive givet til op
rettelse af flere anlæg af denne art langs
hele vestkysten«.
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Lars Peitersens kontrakt medF.Busse.Altona.om leveringafkuller 1/101888-1/4 1889. Den ttyktefitrmular har vel ku m u t anvendes
flere år i trak og ved deforskellige landingspladserpd Harboore. Lars Peitersen boede i Tot og har sikkert benyttet Ply iholm landings
plads H an skal leverefisken vedFlyvhobn pak bus, den tidligere redningsstation, der var blevet afiost afen n) i 18 ^8 ogfirnitntligkobtaf
det tyskefirma Busse og Bade. A magelig harfiskerne fra Langerhuse landingsplads også skullet lei tre hertil. - D et kan undre, hvorfor
kontrakten mangler Lars Pedersens underskrift ogdatering. (Lokalhistorisk Arkiv. Thybnron-Harboore).

HARBOØRES FØRSTE FISKERIFORENING

Men alt tyder på, at foretagendet blev en
fiasko.
Forårsfiskeriet 1888 blev ualmindelig
dårligt, så der ikke blev ret meget at hænge i
røgovnen. »En fisker formente, at det enddog kun har behandlet et halvt hundrede
snese kuller i forårets løb«, skriver Fiskeriti
dende 28. august 1889 og oplyser, at røge
riet har fået tilbygget et med asfalt tildæk
ket tørreskur, så det nu er komplet.
»Onsdag den 2. januar 1889 afholdt ak
tionærerne i fiskehuset på Harboøre gene
ralforsamling i Harboøre nordre skole angå
ende afbenyttelsen af fiskehuset i det kom
mende år«. Regnskabet viste, at huset til
dato havde kostet over 8.000 kr., og »da det
sidste års forsøg på at købe og behandle fisk
ikke havde bragt andet end tab«, vil man
forsøge at bortleje huset, så aktionærerne i
alt fald får »lidt rente af deres penge«.
Denne meddelelse i Lemvig Folkeblad 11.
januar 1989 slutter ganske bedrøveligt: »De
2.000 kr., Aaberg har bragt os til vort fiske
hus, er så gået i løbet; thi ingen vil nu give
6.000 kr. for huset«. Samme dag og sted
holdt »Harboøre private Telefonselskab«
generalforsamling. Indtægten for 1888
havde været 90 kr., hvoraf de 73 var brugt til
»en ny maskine til fiskehuset« —et telefon
apparat vel.
Om huset blev udlejet, og hvordan det
er blevet udnyttet de følgende år, ligger i
det dunkle. Lemvig Avis nævner 8. maj
1894 fiskerøgeriet, »der i sin tid blev rejst
for at træde hjælpende til, når der indtrådte
et massefiskeri med ringe afsætning og dår
lige priser«. En indsender har spurgt, hvor
for huset slet ikke er blevet benyttet »under
den usædvanlig rige fiskeriperiode den sid
ste måneds tid, skønt det har været så tre
vent med afsætningen som ingen sinde før«.
Intet svar ses.
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Harboøn ny Mejeri, opført 1903 på fiskerøgeriets grund. Mejeriet
blev nedlagt i 1947. (Lokalhistorisk Arkiv, Tbyborøn-Harboøre).

Fiskehuset stod til 1901. Et par udtalelser
om dets tilstedeværelse huskes fra folk, der
nu er væk. Forhandlingsprotokol for »Vrist
ny Brugsforening«, oprettet 1901, oplyser, at
en del af medlemmerne forud havde købt
»aktiefiskehuset«. Prisen har været 1.466 kr.,
udbetalt til P. Trilling 21. marts 1900. Han er
formentlig fortsat som formand, fra han i
1887 første gang er nævnt i den egenskab.
Huset er så revet ned og genopført i
Vrist, hvor det stadig står (Strandvejen 34),
og da »Harboøre ny Andelsmejeri« blev op
rettet i 1903, blev det bygget på fiskehusets
grund.
Harboøres første fiskeriforening, der
blev stiftet i 1884 med det formål at bygge
fem huse til behandling af fiskefangsten,
blev således to år senere til et interessent
skab, der fik bygget ét større fiskehus med
røgeri, som blev en fiasko og altså ikke et
eksempel til efterfølgelse langs Jyllands
vestkyst, heller ikke i Fjaltring. Her fik man
til gengæld i 1889 oprettet en lokal fiskeri
forening på et adskilligt bredere grundlag
(8). Tilsvarende forening blev dannet på
Harboøre i 1894.
På det tidspunkt har det tydelige skel
gjort sig gældende, som opstod i forbin
delse med den indremissionske vækkelse,
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Chr. GajNoersgaardopnåede gentagne gauge badrende om tak vedudstillinger. h v o rtilb a n baide indleveret/iskegrej. Illustrationen her
vuer bans diplomfor etflyndervod vedudstillingen i Helsingör

- I I 8 15 var ba n udpeget u>m medlem a f dommerkomiteenfor 13. a l 

mindelige danske Landmandsforsamlings Fiskeriudstilling i Viborg.

HARBOØRES FØRSTE FISKERIFORENING

der var brudt frem med pastor Carl Moes
virke i sognet 1877-1885, således at vist in
gen, der afgjort stod på vækkelsens linje,
blev medlemmer af »Harboøre Fiskerifor
ening« gennem dens første adskillige år (9).
Men nok intet tyder på, at det skel var år
sag til den manglende enighed ved den før
ste fiskeriforenings start i 1884. Og det er
først fra og med 1891, at vækkelsens skel gør
sig gældende ved kommunevalg, så Lemvig
Folkeblad 11. december 1900 kan skrive:
»Medens det politiske i de fleste kommuner
deler vælgerne i 2 retninger, nemlig Venstre
og Højre, så danner den religiøse opfattelse
skellet på Harboøre og i Engbjerg, hvor
styrkeprøven stod mellem missionsfolk og
ikke-indremissionsfolk«.
Som nævnt bevarede Højres folketings
kandidat C. Aaberg sit overvældende flertal
blandt Harboøres vælgere gennem alle
årene. Også vækkelsens folk har tydeligt
stemt Højre (10), men det gjorde også folk,
der stod kritisk over for Indre Mission. D et
gælder den på mange måder indflydelses
rige sognerådsformand, entreprenør Gre
gers Kirk, selv om Chr. Gaj Noersgaard 26.
januar 1884 kan skrive til Aaberg, at der er
»enkelte ting af Venstres anskuelse, han
medholder«. D et var Gregers Kirk, Højre
på et hængende hår fik valgt som kommu
nens valgmand til landstingsvalg i Skive
1886.
Sikker på afgjort flertal for Højre kom
der som sædvanlig kun få vælgere til det be
rammede møde. Men 25-30 minutter før af
gørelsens tidspunkt kom rullende »et læs
mennesker, omtrent de, som et par heste
kunne slæbe fra Engbjerg, og de stemte alle
på en ægte venstremand, Christen Kynde
på Harboøre, og han stemte på sig selv«,
skriver Chr. Gaj 11. september 1886 til Aa
berg. Nok i al hemmelighed havde et
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Gårdejer og fiskeeksportør Christen Larsen Kynde (1842-1915)
medfamilie ca. 1895. De tre a f sønnerne var p å det tidspunkt a k 
tive kutterfiskere. (Lokalhistorisk Arkiv, Thyborøn-Harboøre).

møde været holdt hos Chr. Kynde, hvoref
ter »hele Venstre-kompagniet« fra både
Harboøre og Engbjerg var blevet ordret
sammen bag Højre-folkenes ryg. »Vi sendte
bud ud omkring ved skolen«, skriver Chr.
Gaj, »og endelig fik vi dog magten, men blot
med én stemme over Venstre. D et var godt,
det gik, som det gik. D et var en god irette
sættelse... D et er en ligefrem grinagtig hi
storie«.
Og vel heller ikke andet og mere.
Chr. Kynde har formentlig fortsat kun
net samarbejde med Højre-folk omkring fi
skerøgeriet — eller har også det partipoliti
ske skel haft afgørende praktisk betydning?
Resultatet var dog nok blevet fiasko i alle
tilfælde.

NOTER:
1. Rigsarkivet: Land væsensjournalsager 1887, nr.
486. — Her findes korrespondance m.v. vedrø
rende fiskehus og foreningen til dets oprettelse.
2. Rigsarkivet: Privatarkiv nr. 6562.
3. Chr. Gaj Noersgaard blev medlem af »Dansk Fiskeriselskab«s bestyrelsesråd og fratrådte som re
præsentant for »Foreningen til fiskeriernes
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Fremme —« — ifølge Fiskeritidende 11/11 1885 »på
gund af anden syssel«. En af »Dansk Fiskeriselskab«s fortalere, proprietær W. Beyer, samlede i
november 1884 henved 120 fiskere til et møde hos
Laust Flyvholm på Harboøre. Ifølge Lemvig Avis
23/11 1884 bestemte samtlige tilstedeværende fi
skere sig til at indtræde som medlemmer i det nye
selskab. Chr. Gaj nævner mødet i brev til Aaberg
21/1 1885, kalder Beyer »en meget flink mand« og
er sikker på, »at han var mere afholdt efter hans
bortrejse end i fjor, da Feddersen holdt et lig
nende møde«. —De to foreninger blev i 1887 slut
tet sammen i »Dansk Fiskeriforening«.
4. Kuller er fra gammel tid kaldt hvilling.

5. Lemvig Folkeblad: 1/12 og 11/12 1883; 10/2,5/3, 21/
3, 19/4, 23/4, 1/5, 14/5 og 22/5 1884. Lemvig Avis:
26/1, 21/2, 12/3, 8/4, 13/5, 27/5 og 10/6 1884.
6. Anders Vrist Langer: Skib. Fisk. Sjæl. Kutterdag
bøger fra Harboøre. Bind 1: Tradition og fornyelse
(Forlaget Dalhus 1988), side 1 ff.
7. Tinglæst skøde 11/4 1888 fra Christen Smed Jen
sen til aktieselskabet »Harboøre Fiskeriselskab«.
8. Lemvig Avis 9/2 1889.
9. Note 6 ibid., side 71.
10. Henning Ringgaard Lauridsen: Folk i bevægelse.
Folkelig vækkelse, politik og andelsfællesskab i
Nordvestjylland (Forlaget Dalhus, 1986), side 179

Anders Vrist Langer
Lærer og kordegn
Anders Thuborgsvej 18
7620 Lemvig
Født 1920

Da der i 1888 oprettedes andelsmejeri
i Aadum sogn
A/JensLindby
I 1882 oprettedes det første andelsmejeri i
Hjedding. De følgende ar kom der flere og
flere andelsmejerier til, og det kulminerede
i 1888 med oprettelsen af ca. 250 nye an
delsmejerier alene i det år.
Andelsmejerierne fik meget hurtigt fod
fæste i den nordlige del af Ribe amt, mens
det var anderledes i Ringkøbing amt. Især
Bølling-Nørre Herreders Landboforening
var imod andelstanken i de første år, og det
er nok den væsentligste grund til, at det gik
langsomt med oprettelse af andelsmejerier
her i amtet. Landboforeningen mente, at
man skulle satse på de privatejede fællesmejerier, som på det tidspunkt var ved at
blomstre frem, eller på lokale smørpak
ningsforretninger, hvor bondesmørret blev
blandet til en mere ensartet vare.
I Aadum havde gdr. Buhi på Lundsby
gård et fællesmejeri, som mange leverede
deres mælk til. Desuden var der et fællesmejeri i Vallund. Fællesmejerierne var et
stort fremskridt. Man kunne lave en bedre
vare —og fik dermed en højere salgspris —
når smørproduktionen blev samlet ét sted i
stedet for på hver enkelt gård.
Aadum sogns andelsmejeri blev oprettet
1888 med 111 andelshavere. De gamle pro
tokoller opbevares på Egvad Egnshistoriske
Samling. Med udgangspunkt i protokol

lerne følger her en beretning om Aadum
andelsmejeris første brydsomme år.
25. januar 1888 holdtes i Aadum hoved
skole det første egentlige møde om opret
telse af et andelsmejeri i sognet. Der var
god stemning for sagen, så der nedsattes et
udvalg til det indledende arbejde med for
eningens oprettelse. Udvalget bestod af 5
mænd, nemlig
Gårdmand Niels Olesen, Odderup
Købmand Jens Jacobsen, Kirkeby
Gårdmand Peder Jensen, Bindesbøl
Gårdmand Hans Kr. Nielsen, Puglund
Husmand Peder Birch, Bredkjærbakke
Disse mænd kom også til at udgøre den før
ste bestyrelse. D et første år vedtog man dog
at udvide bestyrelsen med to medlemmer:
Kristen Eskildsen, Odderup og Jens Mad
sen, Bindesbøl.
Derefter afholdtes møder i sognets 4
skoler, for at få så mange med som muligt.
Folk blev anmodet om at opgive koantal,
samt hvornår de kunne begynde at levere
mælk til mejeriet. Mange var bundet af kon
trakter, bl.a. til Lundsbygård og Vallund
mejerier. »Alle gik med på en ringe undta
gelse nær«, som der står. Pr. 1. november
1888 ville der være 416 køer, og pr. 1. maj
1890 649 køer, hvis mælk kunne leveres til
det nye mejeri.
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Man enedes om, at mejeriet skulle ligge
vest for møllen på en grund tilhørende møl
leejer Niels Jensen. Da man havde fået gra
vet brønden, viste det sig imidlertid, at den
ikke duede. Man enedes så om, at flytte me
jeriet om på en grund syd for købmand Ja
cobsens gård (nord for vejen til Odderup
og øst for vejen til Ølgod) på hans fæste
jord. Her var der så til gengæld for lidt vand
i brønden, så nu fik bestyrelsen travlt. Der
blev gravet 6 forskellige steder i kirkebyen.
D et bedste sted viste sig at være nord for
kirken i skellet mellem de to bestyrelses
medlemmer Jens Jacobsens og Peder Jen
sens marker.
I denne forbindelse er der en interessant
detalje, hvis betydning for de involverede
personer, man kun kan ane ud fra protokol
lens tekst. Først skal nævnes, at Peder Jen
sen tidligere havde været på kant med den
øvrige bestyrelse, og at det måske forklarer
hans handlemåde i det følgende. Prisen for
grunden til mejeriet var både ved placering
nr. 1 og placering nr. 2 aftalt til 150 kr. pr.
skæppe land. Ved placering nr. 3 var der
pludselig 2 muligheder —nord eller syd for
skellet. Købmand Jacobsen tilbød igen
grunden til 150 kr; men Peder Jensen for
langte kun 100 kr. pr. skæppe land. Således
gik det til, at mejeriet kom til at ligge på
Bindesbøls marker.
Snedker Jeppe Pedersen af Aadum havde
lavet tegning og overslag, og det blev også
ham der ved licitationen fik såvel murer- som
tømrer-, snedker- og tækkearbejdet. I dag
ville det vist hedde i totalentreprise. Man
købte 60.000 mursten fra Forsom teglværk,
12.800 fra Odderup og 1.000 mursten fra Gyris. Ialt kostede mejeriet 18.350 kr. incl. in
ventar. Alle pengene blev lånt i Fanø Låneog Sparekasse, og indsat på en konto i Vestjyllands Landmandsbank i Varde.

Mejeriets personale ca. 1908: T i l venstre see mejeribestyrer Peter
Christian Petersen.

Der var dengang kun få pengeinstitutter
her på egnen, og Fanø var et rigt samfund,
der sikkert var villig til at udlåne penge på
favorable vilkår. Aadums Sogns Spare- og
Lånekasse (bemærk spare- før låne-, modsat
Fanø) har sikkert ikke kunnet magte opga
ven, eller har ikke turdet. At man valgte
Landmandsbanken i Varde til driftskredit
ten skyldtes givetvis, at den domineredes af
det daværende Venstre, mens folkene bag
Varde Bank tilhørte partiet Højre.
En lille ting, der ellers ikke var med i
den oprindelige plan, var bademuligheden.
Denne blev dog hurtigt indpasset i bygge
riet, så man straks fra starten kunne få sig et
bad på mejeriet. D et kostede 20 øre for
medlemmer og 40 øre for ikke-medlemmer.
Der var også en abonnements-ordning,
hvor man fik rabat: et 15 bads kort gæl
dende i en måned og et kort til badning
hver dag. F.eks. var prisen for et månedskort
til badning hver dag 4,50 kr for medlemmer
og 6,00 kr for ikke-medlemmer.
Ifølge mejeriets love måtte køerne ikke
fodres med fordærvede fodermidler. Der
måtte ikke fodres med kålrabi, og der var
begrænsning på brugen af kartofler som fo
der. D et mest skelsættende var dog brugen
af rapskager. Vedtægterne krævede, at der
skulle fodres med eet pund rapskager for
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Åadum mejeri omkring 1945, centralt beliggende i byen med huse a f vidtforskellige stilarter. Bag mejeriet ses dets bnendselsdepot iform af
kvas og halm.

hver 20 pund leveret mælk. Man fik på den
måde en bedre mælk; men det var endnu
ikke almindeligt at fodre med indkøbte fo
derstoffer. Dette punkt i vedtægterne var
da også emnet på mange af generalforsam
lingerne i de følgende år.
Medlemmerne skulle købe rapskagerne
gennem mejeriet, som på den måde havde
kontrol med brugen af dette kraftfoder.
Mejeriet var medlem af Vareindkøbsfor
eningen i Skjern (en underafdeling af RAI),
og fra 1889 direkte medlem af Ringkøbing
Amts Indkøbsforening for Foderstoffer
(RAI). RAI var stiftet 1885 som en konkur
rent til købmændene, der ifølge andelsbe
vægelsen tog for høje avancer for for dårlige
varer. Fra RAI bestilte mejeriet så de øn
skede foderstoffer efter forudbestilling fra
medlemmerne.
I den oprindelige kontrakt benævnes

mejeriet »Andelsmejeriet i Aadum m.fl.
sogne«. Man havde nemlig en del medlem
mer udenfor sognet, og efterhånden kom
der flere med, især fra Forsum og den syd
lige del af Borris sogn. Man havde også en
del medlemmer i Tarm-området, idet Tarm
mejeri først startede i 1897 (som fællesmejeri).
Mejeriet startede sin virksomhed 15. ok
tober 1888. Som bestyrerinde ansattes Ma
ren Riis, der indtil da havde været mejerske
på Lundsbygårds mejeri. D et var måske år
sagen til, at Buhi allerede i december
spurgte andelsmejeriet om, hvad de ville
byde på mælken fra hans leverandører i
Stoustrup og Sejrup. Han havde kontrakt
med dem i et år, men tilbød nu andelsmeje
riet leverancen derfra. Bestyrelsen må også
have været interesseret i leverancen, for de
tilbød Buhi ‘/2 øre pr. kande leveret mælk.
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A lfred Vad, Mogelmose iAadum. korte meddenne særegne mælke
vogn - en lastvogn uden motorforspændt beste.

løvrigt mente bestyrelsen, at bønderne
bedst selv kunne aftale betingelserne med
Buhi på Lundsbygård. Og det gjorde de, så i
protokollen står der blot, at de nu leverer
mælken til andelsmejeriet.
De første mælkekuske var efter licitation:
Rabæk tur:
Jens Pedersen, Gundesbøl.... 520 kr. pr. år
Bisgaard tur:
Kr. Kristensen, Bisgaard....... 430 kr. pr. år
Graahede tur:
Enevold Jensen, Nederby
Mark......................................... 420 kr. pr. år
Odderup tur:
Laurids Rindom, O dderup.... 300 kr. pr. år
Gundesbøl tur:
P. Larsen, Bjølbøl.................... 400 kr. pr. år
En ugentlig tur til Tarm station med smør

Fra lordag den 16. til torsdag den 2 1. april 1955 stoppede næsten
a l mejeridrift i D anmark p å grund a f strejke og lockout: sandag
den 17. arbejdedes der dogpå mejeriet iA a d u m - ajbestyrelsen: Kr.
Buch Kristensen (formand), Niels Pedersen (bestyrelsesmedlem),
Jobs. Eriksen (mejeriarbejder) og A ksel Kristensen (næstfor
mand).

og ost: Niels Vium (Hansen Pedersen),
G raahede...................................85 kr. pr. år
Mejeriet blev ombygget 1911, hvor der op
førtes bestyrerbolig, stalde og en korsbyg
ning til kølemaskine og skummelokale. Der
var igen en større ombygning i 1930, og i
I960 opførtes et helt nyt mejeri.
1966 ophørte Aadum andelsmejeri og
indgik i Tarmegnens Mejeriselskab med
mejerier i Hoven og Lønborg. Senere gik
selskabet ind i MD Foods, som det hedder
nu, og i dag er der ingen mejerier i Egvad
kommune.
I det tidligere mejeri i Aadum residerer
nu Bollerup Jensens Sæbefabrik.

Jens Lindby
Bibliotekar/medarbejder ved
Aadum Sogns Arkiv
Odderupvej 10
6880 Tarm
Født 1949 i Randbøl sogn

Fattigfolk i Sdr. Lem og Ølstrup sogne
i 1800-årene
A f Henry Green
»Anno 1803 den 9. december var forsamlet i
Lem Præstegaard Kommissionen for de fat
tiges Væsen efter Reglement af 5. Juli,
1803.« Blandt de udnævnte mænd var min
tipoldefar, der som søn af en ugift mor ved
egen hjælp var kravlet et trin op ad sam
fundsstigen. 61 år senere blev hans søn en
kemand og var ikke i stand til at forsørge sin
yngste datter på 8 år (min farmor). Hun
kom i huset hos en velstående farbror og
undgik derved den udlicitering, som på den
tid blev mange fattige børns skæbne, (l).
Der er nok ingen nulevende, som kan
sætte sig ind i den store fattigdom, der her
skede for 100-150 år siden. I landbruget var
udbyttet af kornavlen normalt ikke på mere
end 4-5 fold, og ved misvækst kunne man
ofte ikke avle så meget, som der var sået.
Alle, også på større gårde, havde en nær
mest religiøs respekt for brødet. »Giv os i
Dag vort daglige Brød« var sikkert den vig
tigste bøn.
I det følgende er fulgt nogle skæbner fra
Sdr. Lem - Ølstrup sognes fattigprotokol, der
er bevaret fra 1803-1909. Der omtales også
andre uden for fattigvæsenet, som nok har
levet lige så spartansk som fattiglemmerne.
De fleste satte en stor ære i at klare sig selv.
Enkelte mennesker er fulgt fra fødsel til
død; men det kan kun blive et overfladisk

bekendtskab. Om nogle ved vi ikke, hvor
de kom fra — andre ved vi ikke, hvor gik
hen. Hvad blev der f.eks. af Mads Christen
sen, der som 13 årig blev sendt til Holstebro
for at modtage 15 slag ris og som 18 årig
hjemsendt fra forbedringshuset? Hvis børn
på 10-15 år betlede uden forældrenes vi
dende, var straffen ris. For voksne tiggere
var straffen forbedringshus.
FATTIGFORSØRGELSE FØR 1803
Der har nok fra »arilds tid« været en vis soli
daritet med sognets syge, gamle, fattige og
på anden måde handicappede mennesker,
der på grund af sygdom, uheld eller eventu
elt medfødte skavanker var sakket agterud.
Ulyst til arbejde var også én af grundene til
fattigdom. I Chr. 2.s såkaldte gejstlige lov af
1521 skrives under afsnittet »Hvem Almisse
skal gives: Ligeledes erfarer Vi, at mange,
som intet har, gaar og samler Guds Almisse
af gode Mennesker, og det, skønt de er
stærke og raske Karle og Kvinder, Drenge
og Piger, ej heller vil de tjene og tage ar
bejde, saa de kan tjene til Livets Oprethol
delse.« 1778 kom en forordning, hvorefter
arbejdsføre tiggere kunne indsættes i enten
fæstning eller tugthus. I slutningen af 1800
årene blev fattiggårdene oprettet som en
slags tvangsarbejdsanstalter.

82

HENRY GREEN

En del håndværkerlav havde en rimelig
god fattigforsørgelse for deres medlemmer,
f.eks. Slagelse bageres lav af 1491: »Den
Broder, der bliver hjemsøgt af Fattigdom,
saa han ikke kan bjerge Føden, skal alle
Lavsbrødre hjælpe ved gennem Lavskassen
at yde 2. Sk. Grot, saa han kan komme paa
fode igen.«
På landet kunne der udstedes tiggertegn,
som gav ret til at tigge indensogns, vel at
mærke for værdigt trængende. (2). D et var
en gammel regel, at sognets fattige skulle
have en rimelig god behandling; men uden
sogns tiggere ville man ikke have rendende.
D et var stodderkongens opgave at holde
dem væk.
At mange måtte leve nærmest under sul
tegrænsen fortæller H.P. Hansen om: en fat
tig kone fik for at slagte får indmaden og be
nene. Benene blev knust og kogt, og når
skindet var kogt mørt, kunne det også spi
ses.
Velmenende godsejere oprettede flere
steder i landet hospitaler — alderdomshjem
for sognets fattige. Således blev der i 1742
båndlagt en kapital til oprettelse af et hos
pital i Aal sogn, dog med fortrinsret for to
veltjente medarbejdere fra godset.
Adelige havde deres egen forsørgelse af
fattige slægtninge, som ikke kunne klare sig
selv. Det lille Karsbæk Kloster i Lem har
været forsørgelsessted for to adelige jom
fruer. Provst Allerup hentede i 1699 sin an
den hustru derfra. (3). Denne provst skriver
i en mandtalsliste fra 1712 om den store fat
tigdom i Lem. Hele 28 personer lever i jordhytter og ernærer sig nødtørftigt ved at
væve og spinde og ellers betle. En krigsin
valid løber post for folk. (4).
FATTIGFORSØRGELSEN EFTER 1803
Midlerne til de fattiges forsørgelse blev ho

vedsagelig fremskaffet ved beskatning af
jordejerne i forhold til hartkornet. »Frivil
lige« gaver som nedenstående poster fra fat
tigkommissionens protokol skæppede me
get lidt i kassen.
»Denne Commission anstode, at alle
Vedkommende vilde være enige om,
1. At alle tavlepengene lægges i Blokken of
fentlig under hele Menighedens Paasyn.
2. At der ved hvert Bryllup ombæres en Tal
lerken for de fattige, og hvad deri falder,
modtager største Lodsejer til Sognekas
sens Fordel.
3. At enhver Tjeneste Karl burde afgive af
sin Løn 12-16 Sk. aarlig, ligeledes til Sog
nekassens Fordel.
4. At der ved hver Handel med fast Gods
blev afgivet en Kendelse til de fattige,
som i det mindste kunde være 8 Sk. af
hver 100 Rdl.
3. Naar nogen myndig Mand tilfalder Arv,
han vil da af sig selv være saa billig deraf
at give en Kendelse til Sognets Fattig
kasse af en Tredjedel pro Cent.
6. Naar nogen Mand ser Enden af en ube
hagelig Ting til hans Fornøjelse imod
hans Forventning, det være sig Trætte
med anden Mand, en uheldig Rejse, eller
i andre Maader, om han da vil give til de
fattige.« (5).
Udover disse punkter var der også, hvad der
indkom ved mulkter for skoleforsømmel
ser, ved salg af fundne og optagne kreaturer
og ved salg af de fattiges efterladenskaber,
der dog oftest ikke kunne dække begravel
sesomkostningerne.
»Fattige og Husarme« havde efter loven
ret til hjælp, men der er i tidens løb udfol
det store anstrengelser for at vælte byr
derne over på andre, hvilket fattigprotokol
len tydeligt vidner om. Der har været om-
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Fattighuset i Sdr. Lem sogn, bygget i 1830. ogoprindeligt indrettet med8 lejligheder. (Foto: VernerAndersen)

Fattende korrespondancer sognene imellem
og mellem sognet og den overordnede
myndighed, amtet.
Efter loven af 15. maj 1839 var et barn for
sørgelsesberettiget i det sogn, hvor mode
ren opholdt sig timånedersdagen før fødse
len. Bl.a. for at kontrollere dette førte sog
nepræsten til- og afgangslister og påtegnede
skudsmålsbøger. For en sikkerheds skyld
sørgede man så vidt muligt for, at holde fat
tige kvinder på »faldende fode« væk fra sog
net for det tilfælde, at man ikke kunne
finde frem til forsørgelsessognet. Kunne
man ikke det, var sognet hvor fødselen
fandt sted, forsørgelsespligtig. Navnlig med
hensyn til omvandrende folk kunne der let
opstå tvivl om, hvor moderen opholdt sig
på avlingstidspunktet. (6).
Havde en fattigkommission mistanke
om, at en tilflytter kunne komme til at ligge

sognet til byrde, gjorde man sig store an
strengelser for, at vedkommende ikke blev i
sognet i tre år, da han ellers blev forsørgel
sesberettiget dér. Fra 1839 blev terminen
for forsørgelsesret hævet til 5 år. D et havde
været diskuteret i regeringen i flere år. Fat
tigkommissionerne i landdistrikterne hæv
dede, at de derved kom til at bære de tun
geste byrder, idet karle og piger, efter at
have brugt deres bedste år i byerne, vendte
tilbage til hjemstedet, »ofte medbringende
Købstadspøbiens raffinerte Laster.« (7).
(Dette med at hjælpe en mand ud af sog
net, så han kunne klare sig i fem år brugtes
langt op i 1900 årene.)
At nogen betragtede hjælp fra det offent
lige som velerhvervede rettigheder får man
en anelse om ved at læse om Ann Møil.
Hun var som ugift »kommet galt afsted« og
var eneforsørger for en lille pige. For garn-
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melt bekendtskabs skyld kom hun i huset
hos én af sogneforstanderskabets medlem
mer og blev der til sin død. Hun skulle have
fri to dage hvert efterår til at gå rundt i sog
net og tigge uld. Selv efter at datteren var
blevet voksen, og de hver især burde kunne
klare sig selv, vedblev Ann at få nogle rigs
daler årligt af fattigvæsenet. Ligeledes ved
blev hun med sin tiggerfærd, og da man
talte med hende om, at hun vel nu kunne
undvære den uld, var svaret: »A vel ha mi
Tow.« (8).
Fattigvæsenet stod dog for de fleste som
et afskrækkende spøgelse. Således fik Søren
Christensen sin svigerfars understøttelse ef
tergivet: »Paa Opfordring af Søren Christen
sen vedtaget at eftergive hans Svigerfar, Ole
Jensen, det Beløb, som han er blevet skyl
dig til Kommunen, dog paa den Betingelse
at førstnævnte, foruden at tillade hans Svi
gerfar en ordentlig Aftægt i Stedet næst ef
ter 100 Rdl. tillige yder ham fornøden Pleje
i Sygdom og Alders Tilfælde, og at ejen
dommen ikke uden Sogneforstanderska
bets Samtykke kan sælges til nogen ikke
Kommunen forsørgelsesberettiget.«
En husmand fik i en årrække nogle skæp
per rug og byg af fattigvæsenet, men søgte
så i 1856 at blive sin egen herre. »Det blev
vedtaget, at hvis Peter Jensen en Gang ville
refundere den ham af Kommunen tilstaaede Understøttelse, da blev den modtagne
Understøttelse at udrede med en Fjerdedel
af det Beløb, som den modtagne hjælp
kunde beløbe sig til.« Beløbet ses ikke ind
kommet i regnskabet; men han får ikke
mere hjælp hverken fra fattigvæsenet eller
Den fri Hjælpekasse. Denne mand gik det
altså fremad for; men for mange gik det den
modsatte vej. Var stedet så ringe, at der ikke
var mulighed for at komme på aftægt i ejen
dommen, var der for de gamle kun fattigvæ

senet tilbage. Nogle kunne blive i huset og
leve af lidt hjælp i form af brødkorn. Hvis
det gik så galt, at hjælpen langt oversteg hu
sets værdi, kunne kommunen overtage
ejendommen.
I 1843 kom Poul Chr. Madsen hjem til
Lem med kone og fire børn, og de fik mid
lertidigt ophold i fattighuset. Poul Chr.
Madsen skulde flyttes fra fattighuset til
Hatkærhede, hvor en hytte skulde opføres,
hvortil materialerne skulle tages af Mads
Thyes Hus, der var faldefærdigt. »Omkost
ningerne ved huset var 12 rdl. og 2 mk.«
FATTIGHUSE OG FATTIGGÂRD
D et gamle fattighus i Lem lå syd for kirken
og fungerede også som skolestue. Det, der
blev bygget i 1850, ligger også på den gode
jord midt i sognet; men ellers blev de fat
tige helst forvist til sognets yderkanter, til
syneladende koncentreret om Hatkærhede,
Røgind og Sømose. Placeringen af de fatti
ges hytter i nærheden af sogneskellet til
Velling og No giver mistanke om, at fattig
kommissionen nok ikke ville have haft no
get imod, at beboerne også gik på tiggeri i
nabosognene.
Der bygges fattighus i Ølstrup i 1849.
»300 helbrændte og 1500 halvbrændte Sten
leveres til Foraaret. D et ny Fattighus skal
være 3 Alen under Tømmeret. Omkostnin
ger ved Husets Opførelse ialt 209 Rdl.«
»Til Fattighuset i Lem indkjøbes i 1850
13 Stk. 10 Alens Bjælker, 26 Stk. Sparretræ,
Træ til Hanebjælker og Rem af 12 Alens
Længde, 10 Tylvter 6 Alen Fjæl samt det
fornødne Træ til Vindueskarme. Brønden
skulde koste 15 Mk. for de første 6 Alen og
så yderligere for hver Alen 3 Mk. og 12 Sk.«
D et fortælles, at der oprindelig var 8 lejlig
heder, så det har været trange forhold, selv
for enlige. Huset i Ølstrup er nu nedrevet,
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mens vi i Lem kan glæde os over, at vort fat
tighus er bevaret i nænsomt restaureret
stand.
Der har i tidens løb været mange forslag
fremme om, hvordan man kunne afholde
arbejdsduelige mænd fra at henvende sig til
fattigvæsenet om hjælp. Et af midlerne var
en slags tvangsarbejdsanstalt. Som sådan
blev en del fattiggårde oprettet i slutningen
af 1800 årene. Det var dog en misforståelse
at have et opholdssted for arbejdssky og
fordærvede personer fælles med familier
med børn. Disse fattiggårde fik ikke nogen
lang levetid. Etableringen af fattiggården i
Lem diskuteredes længe. I 1870 var sognets
beboere forsamlet for at snakke om sagen.
Igen i 1877, men først i 1881 var gården klar,
og de første beboere flyttede ind kort før
jul. Gården fungerede så indtil 1910, da det
nuværende alderdomshjem blev bygget.
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DE FATTIGES INDBO
På mange fattiggårde havde man smukke
intentioner om udvikling af lemmernes kri
stelige liv: »Lemmerne opfordres til at læse i
den hellige Skrift og i Salmebogen, dog kun
forsaavidt det kan ske uden at hindre Arbej
det!« (9). D et gjaldt forøvrigt langt op i vor
tid, at man hellere så salmebogen end et
spil kort på Lem alderdomshjem.
En nulevende fortalte om sin bedstefar,
der var skrap afholds- og missionsmand og
medlem af fattigkommissionen, at han kla
gede over den store tildeling af brændevin
til lemmerne. Han fik af de øvrige medlem
mer at vide, at det havde han ingen forstand
på. De gamle skulle have deres brændevin.
De blev ved ankomsten til fattighuse og
-gårde registreret, og vi ser i Lem kun meget
få og fattige ejendele. »Kristen Nielsen an
kommer til Fattighuset med Kone og 2
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Børn og samtlige sine Ejendele, som bestod
af følgende Genstande: 1 Underdyne, 1
Overdyne, 1 lille Dyne, 2 lange og 2 korte
Puder, 1 Par Lagener, 1 Dragkiste, 1 Stueuhr, 1 Hængeskab, 2 Stole, 1 Bord og 1 Sæt
Rulletøj.« (10).
Trine Tagmose medbragte til fattiggår
den i Lambæk den 12. december 1881: »1
Kommode, 1 Skrin, 1 Bord, 1 Stol, 1 Natskrin, 1 Dyne, 3 Puder, Gangklæder, 4 Stk.
Linned, 1 Gryde, 1 Pande, 1 Bøtte, 1 Ballie,
1 Stueuhr, 1 Spinderok og en Garnvinde.«
(Ifølge fattiggårdens regnskab fortjente hun
lidt ved at spinde.) (li).
»Anders Rasmussen ankommer til Fattiggaarden 1896 med 1 Seng, 1 Kiste, 1 Skring,
2 Par Strømper, 2 Par Bukser, 2 Trøjer, 2 Ve
ste, 2 Undertrøjer, 2 Skjorter, 1 Par Under
benklæder, 2 Tørklæder, 2 Kaskjetter, 1
Hat, 2 smaa Lamper, 1 Lommeuhr, 1 gi.
Klokke, 1 Par Træsko, 1 Par Støvler og noget
Husgeraad. Anslaaet Værdi 50 Kr.« (12).
For sammenligningens skyld går vi godt
100 år tilbage i tiden: »Niels Holm og hans
Kone var i 1740 gamle og udslidte og ville
gerne af med Fæstegaarden. Krikkerne
kunne ikke rejse sig, Niels Holm næsten
heller ikke, alt var udslidt. I Stuen var Seng
og Bord, en Skammel og et Stykke gammelt
Fjælsæde, en Hylde under Loftet, en Le og
Haartøj, Løb, Sold og en Økse.« (13).
Så var der anderledes velstand til huse i
Vind sogn, hvor Esbern Jespersen har gen
nemgået fattigprotokollerne. Dér er boop
gørelser på omkring en halv side ved folks
indsættelse i fattighuse. (14).
KLUDESAMLER MADS SLOT
Denne handelsmand kan tages som 1800
årenes eksempel på mænd, der forhandlede
husflidsvarer, som de selv fremstillede. Han
kunne også være kludekræmmer, der sam-
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lede klude til Nymølle papirfabrik i Lem.
Gennem hele århundredet gav denne fa
brik arbejde til et ukendt antal kludesam
lere, der med kramkisten fyldt med knap
per, nåle og andet småkram fra fabrikkens
købmandshandel byttede sig til klude til
papirfremstillingen. Fabrikkens kunde
kreds var iflg. en gammel regnskabsbog det
meste af Nørrejylland mellem Limfjorden
og Kongeåen, så Mads Slot har nok også le
veret klude til Nymølle. Disse kræmmere
var for en dels vedkommende fattiglemmer,
der supplerede almissen med småhandel.
Sognebetjenten, Niels Lorentsen, var også
kludehandler. — Men lur dem, en del af
dem har nok gemt en velspækket tegnebog
bag de simple klæder! (15).
Fabriksarbejderne fik ikke nogen stor
løn. I hvert fald én af dem, Niels Andersen,
var i mange år på fattigvæsenet, efter si
gende var han lidt for glad for flasken. I
1840 står der i fattigprotokollen: »Niels An
dersen, 32 Aar, han og Konen ere flittige,
har 6 Børn.« 1846 døde konen. 1850 fik
Niels Andersen udvirket, at hans udlicite
rede børn fik lov at blive de steder, de var
indtinget mod en ydelse af 25 rdl. årligt.
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FATTIGBØRNS VILKÅR
Lem sogn behandlede altså sine fattige be
tydeligt bedre end Thrige ved Aarhus, hvor
en proprietær satte sig imod den umenne
skelige lov om, at børn nærmest kom på
auktion og indtingedes hos lavestbydende
uden hensyn til, at børnene som regel helst
ville blive de kendte steder. Proprietærens
forslag blev underkendt og børnene indtinget hos lavestbydende. (16).
Der er mange eksempler på, at moderen
til indtingede børn selv syede sine børns
klæder. D et gav hende så også lejlighed til
at holde forbindelsen vedlige.
At fattige børn i fremmed tjeneste ofte
blev misbrugt med arbejde er uden tvivl
rigtigt, men man må forstå, at tiden var en
helt anden. Også gårdmandsbørn måtte ar
bejde. H.P. Hansen fortæller, at et par gård
mandsdøtre måtte deltage i det hårde slid i
mergelgraven. Min mor, der var fra en jævn
stor gård, måtte med i mark og stald fra bar
neårene. Hendes morbror lovede dog sig
selv og sine børn, at de ikke som han skulle
i heden med en stor flok får fra morgen til
aften.
NATMANDSFOLK OG RAKKERE
BLIVER GODE BORGERE
I en omtale af fattigfolk i Lem kan man van
skeligt undgå rakkerne, der i begyndelsen af
1800-tallet stadig var samfundets udskud.
De lavede alt det arbejde, man dengang
anså for urenligt, såsom flåning af selvdøde
dyr, skorstensfejning og tømning af latriner
i byerne.
En gammel kone sagde til H.P. Hansen,
da de snakkede om rakkerne, at der kun var
én fastboende rakkerfamilie i Lem, og dem
var de stolte af, »De waar saarn skekkele
Folk«. Det var Severin og Stivert. (17). Der
boede dog andre af natmandsslægt i Lem.
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D et kendte par fra Dejbjerg, Met Mus og
Niels Chr. Kvembjerg, boede en tid på
Andbæk hede og fik børn døbt i Lem kirke.
Om Met Mus skriver Achton Friis helt for
elsket: »trods sine 81 Aar ser hun mindst 20
Aar yngre ud, denne henrivende Morlille,
saa sød og smuk og med det mest henri
vende Smil paa sit ungdommelige Ansigt«.
(18)Tilbage til Severin og Stivert. Skellet
mellem natmandsfolk og andet godtfolk var
ved at være nedbrudt i slutningen af 1800
årene. Gårdmandsfolk, husmænd og nat
mandsfamilier ses noteret sammen som
faddere ved barnedåb. Severin var af ren
natmandsslægt, mens Stivert (opkaldt efter
farmoderen) var datter af et husmandspar i
Vildbjerg, hvor manden stammede fra et
gårdmandspar i Hoven. Severin havde gjort
hele turen med fra at høre til samfundets
udskud og til at blive en accepteret borger.
Jens Karen (sådan står der i kirkebogen) Se
verin Nielsen Kat blev født i Hjøllund, 01-

Tateren Severin Nielsen Kal. (Mylius-Erichsen ‘Den Jyske
H edf).
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strup, hvor moderen midlertidigt var indtinget af amtet, da hendes forsøgelsessted
ikke var at udfinde. I fattigprotokollen er
der to tætskrevne sider om forsørgelsesplig
tens placering. D et endte med, at hans højvelbårenhed, amtmand, kammerjunker Tillisch tilskrev Lem fattigkommission, at de i
sognet blev fritaget for at forsørge »dette In
divid«. Som 17 årig kom Severin hjem efter
udstået fængselsstraf af 6 X 5 dage på vand
og brød for løsgængeri og betleri. I 1840 har
han igen været bag tremmer for den samme
forseelse. Han ankom den 16. december og
blev indtinget, men løb bort igen den 18.
december. Vi hører ikke noget til ham i en
årrække; men iflg. H.P. Hansen er han yder
ligere straffet to gange for løsgængeri med
ialt 6 års tugthus. Efter at han på rakkervis
havde rejst land og rige rundt med forskel
lige kvinder som blikkenslager, faldt han til
ro med Stivert Kjeldsen, med hvem han fik
en børneflok.
I 1863 fødte Stivert en søn, Jørgen Chr.
Jensen. Som barnefader var udlagt hus
mand Severin Nielsen, Røgind. Efter at de
igen havde fået et barn sammen i januar
1867, sendte præsten en anmeldelse til
amtet angående Stiverts »Adultvium« —
hor og skørlevned med Severin Nielsen.
(19). Derefter er der indtil 1872 mindst 7
breve mellem amt, Velling og Lem sogne
råd om samme emne. D e er jo nok blevet
ofre for myndighedernes forbud mod, at
almisselemmer giftede sig. De blev dog
gift i 1872 i Madum. Børnene skikkede sig
godt, én af dem fik ug i opførsel ved kon
firmationen.
Fra 1872 fik de et årligt beløb af Friunderstøttelseskassen indtil 1896, hvorefter
de fik alderdomsunderstøttelse, der blev gi
vet til personer, som ikke havde fået fattig
hjælp de sidste fem år.

Redaktør Kr. Olesen giver i sine barn
domserindringer i Ringkøbing Amts Dag
blad, april 1944, et meget smukt billede af
dette par. Der vises Severin som en stor
børneven, der både havde børnenes og for
ældrenes tillid. De er altså blevet accepteret
af naboerne, kun præsteskabet har været
noget fordømmende. (20).
Mylius-Erichsens beskrivelse af sit besøg
hos parret står i en skærende kontrast til
disse barndomserindringer. Her er det ty
deligvis tre unge, lidt arrogante personer,
der besøger almuen på landet: »Næste Dag,
da jeg atter besøger Rakkerparret, og min
Rejsefælle, Maleren og endnu én, en dame
fra byen er med, er Severin smigret ved Be
søget og trakterer med Kaffe i Kopper med
Forgyldning og Blomster og adskilligt
Smuds. Konen var endog så god at fremvise
Hyttens Klenodie, en pralende udstyret
Pragtbibel, og hun peger rundt paa Vægge
nes frygtelige Prydelser af alle Kramkistens
hellige Billeder: Nadverens Indstiftelse i
blodigrøde Farver og Tabernaklet med
svovlgul Ypperstepræst.« (21).
»30. Oktober 1900 dør Jens Karen Seve
rin Nielsen, 80 Aar. Blikkenslager paa Nørhede, af Sigøjnernes Slægt, født i Ølstrup
(Hjøllund), Søn af afdøde Niels Jørgensen
og afdøde Mette Catrine Pedersdatter, en
omvankende, hjemløs Familie.« De gode
danske navne tyder nu ikke på sigøjnerslægt; men dengang var det ikke ualminde
ligt at slå natmænd i hartkorn med dem.
»21. Maj, 1902 dør Stivert Kjeldsen, 63
Aar, Enke efter afdøde J.K. Severin Nielsen
af Sømosehus paa Nørhede, hvor deres sid
ste fælles Bopæl var.« Hun døde som ind
sidder hos J.P. Jørgensen i Nørby, som der
efter, så længe han levede, passede deres
gravsted. Den før omtalte billedbibel med
navnene Stivert og Severin i guldtryk sendt
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fra en datter i Amerika, er endnu i familien
Jørgensens eje.
ANDERS RASMUSSEN OG TRINE
TAGMOSE
Anders og Trine blev viet den 9. november i
Sdr. Lem kirke og passede i et par år hus
mandsstedet for hans mor, der var enke. I
1848 afgik Anders til Hanning og Trine til
Sædding. Den 13. juli 1853 afholdtes der
ekstra sognerådsmøde i Vorgod: »Det var
kommet til Præstens Kundskab, at et Fru
entimmer ved Navn Trine Tagmose var
kommet til Herborg og dér har en Mands
person hos sig, som lader sig kalde Kasper.«
Hun beklagede sig over boligforholdene og
»var fræk og udfordrende overfor Sogneraadet«. (22). At hun har været en strid dame
viser også følgende fra fattigprotokollen fra
3. september, 1866: »Amtmanden finder in
gen grund til at indlade sig videre paa Trine
Tagmoses Besværing.«
»4. maj, 1854 fødes Hans Tagmose af ugift
fruentimmer, Trine Tagmose, udlagt barne
fader, Kasper Nielsen af Hodde.« Et år efter
kom Anders hjem som tjenestekarl hos en
nabo til sit hjem, og kort efter afgik han til
Vorgod, hvor han for en tid tog Trine til
nåde igen, efter at hun havde levet »det
søde liv« med én af rakkerfolkets mest be
rygtede personer.
Gennem de næste tyve år boede de skif
tevis sammen og hver for sig. De flyttede fra
kommunens hus på Nørhede til Ølstrup og
tilbage igen, indtil Trine som én af de første
flyttede ind på den nyoprettede fattiggård i
Lambæk lige før jul 1881. Her døde hun så i
januar 1883.
Et halvt år før, i juni 1882, indskrev An
ders Rasmussen sig i den mere kendte hi
storie, idet han husede Ane Marie Grøn
ning de første par nætter efter drabet på
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Kasper Hodde. Anders var ifølge forhøret
over Ane Marie årsag til, at hun dræbte
Kasper. Denne havde i et par dage truet
med at dræbe både hende og Anders, da
han mistænkte dem for kæresteri, og Ane
Marie var overbevist om, at han mente det
alvorligt. (23).
13. december, 1906: »Anders Rasmussen,
87 Aar, jævnaldrende med Kong Chr. d. 9.,
stedt til hvile samme Dag, havde været gift
med afd. Rasmine Trine Tagmose, sidste
fælles Bopæl var Sømose.«
HANDEL OM ET ALMISSELEM
»Et Brev fremlagdes fra Povl Povlsen af
Brande, hvori fordres den Betaling af ti Rdl.
som var ham tilstaaet aarligt fra den. 1. Maj,
1857 for at beholde sin Svigermor, Almisse
lem, Ermegaard Marie Knudsdatter til hen
des Død. Forstanderskabet vedtog at hen
holde sig til den tidligere indgaaede Ac
cord, hvorefter ingen Udbetaling skal ske,
forinden hun ved D øden afgaar.«
Den 7. juni, 1861 fremlagdes en skrivelse
fra Laurids Christensen i Skarrild om, at Er
megaard Knudsdatter var flyttet tilbage til
ham. 13. juni, 1862: »I Anledning af modta
get Skrivelse fra Aftægtsmand Jens Jensen
af Barslund i Brande Sogn, hvori han foreslaar at ville gifte sig med Ermegaard M.
Knudsdatter imod at de 10 Rdl. aarligt, som
Sogneforstanderskabet tidligere har udlo
vet til hendes Forsørgelse, saafremt hun bli
ver hos ham til sin Død, maatte udbetales
ham for den kommende Tid, vedtoges at
tilkjendegive Andrageren, at Forstanderska
bet er villig til, saafremt hun ikke før sin
Død falder Lem-Ølstrup-Kommune til
Byrde, da at betale de udlovede 10 Rdl. aar
ligt; men Andrageren maa selv forene sig
med Laust Christensen, med hvem Forstan
derskabet har accorderet.«
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Man kan forestille sig, at der har været en
del snak frem og tilbage om, hvordan man
skulle få de 10 rdl. årligt fra fattigvæsenet og
ikke bare afvente hendes død.
FRA ALMISSE TIL ALDERSRENTE
Fra 1803 og frem til 1891 skete der kun små
forbedringer i de fattiges kår. Man opret
tede i midten af århundredet de fri hjælpe
kasser og velgørenhedsforeninger; men de
fik aldrig den store betydning. Først med lo
ven om alderdomsunderstøttelse af 9. april
1891 kunne man se alderdommen nogen
lunde trygt i møde. Betingelsen for at få al
dersrente var, at man ikke havde fået hjælp
af fattigvæsenet i de sidste fem år. Den vok
sende lønarbejderstand havde et berettiget
krav om en rimelig tryg alderdom. Gård
mandsstanden indså også, at den gamle af
tægtsordning heller ikke var idel lykke.
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Studefolde — en kulturhistorisk kilde i det
vestjyske landskab
A f Esben Graugaard
Landskabet omkring os fortæller historie —
er historie — formet som det er af menne
skers arbejde og behov gennem tiderne.
Derfor er kulturlandskabet til stadighed
under forandring; forandringerne var mest
markante efter de store landboreformer
med påfølgende udskiftning af landsbyer og
udflytning af gårde. Et par menneskealdre
senere fortsatte gennemgribende ændrin
ger af landskabet ved hedeopdyrkninger og
anlæggelse af plantager. Med sådanne for
andringer er kulturhistorisk værdifulde ele
menter i landskabet ofte forsvundet —ele
menter som enten har været egnskarakteri
stiske eller måske blot fungerede som led i
dagligdagen. Dog er det muligt i områder
som har undgået kultivering, enten som
følge af jordboniteten eller på grund af
eventuelle fredningsbestemmelser, at finde
det eneste fysiske minde i landskabet vi har
tilbage fra den gammeldags studehandels
tid: de såkaldte studefolde.
I Ringkøbing amt findes stadig et for
holdsvis stort antal folde, hvis oprindelse
og brug der kan herske tvivl om. Til tider vil
overleveringen vide, at foldene anvendtes
til at samle farene i om natten, mens andre
kilder fortæller, at studedriverne her slog
lejr for natten, og ved at drive dyrene ind i
disse folde havde styr på dem. Endelig kan

foldene i nogle tilfælde forveksles med de
såkaldte gildesvolde eller danseringe, der
førhen brugtes af bønderne i forbindelse
med højtider, (l).
Også ved hovedgårdsmarkerne havde
man folde til kreaturerne, og deres funktion
var en anden end den her beskrevne. Her
kunne gårdens hyrde drive kreaturerne
sammen for natten. Opførelse af disse folde
var en del af fæstebøndernes hovarbejde.
Således fastslår Ausumgård gods’ hoverireg
lement fra 1773, at fæstebønderne var plig
tige at opføre »-nye Jordfolde naar behø
ves«, og var de i brug skulle de også strø i
dem for senere at opsamle dyrenes efterla
denskaber og køre dem ud på markerne
som gødning. D et er formodentlig sådanne
folde, der kan ses i engen sydvest for Nørre
Vosborg; her findes to cirkelrunde folde,
men da de ligger langt fra alfarvej må de
have været anlagt til godsets interne brug.
Det samme gælder en endnu eksiste
rende fold ved Tvis Kloster, beliggende på
højdedraget syd for den nuværende Tvis
Mølle ved vejen mod Tvis. I godsets gene
ralhoveri reglement fra 1795 nævnes da også
»Folden til Studene«, som hovbønderne
skal køre jord i. (2).
Kildematerialet til belysning af studefol
denes historie er langt fra ensartet, endsige
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fyldestgørende, hvilket turde fremgå af ar
tiklens eksempler, der alle er fundet i Hol
stebro Museums geografiske arbejdsom
råde. Vi har kendskab til en række af så
danne folde i det øvrige amt (3), men da det
på grund af amtets størrelse er svært at fore
tage en systematisk registrering vil forfatte
ren være taknemlig for oplysninger fra læ
sere, der eventuelt har kendskab til stude
folde og overleveringer herom.

VedTvisKloster sydostjorHolstebro k a n m a n seen cirkelrundfold,
der med sine 2 0 meter i diam eter er ganska typisk. M en denne b ar

givet, som det vanilfaddet ved andre vestjyske godser, vieret anvendt
VED KRATHUS I AULUM SOGN
I Tvis sogn ligger Vasegård som den sydlig til intern brug - i hvert f a l d nævnes sådanne kreatnrfolde jlere
gange i 1700-arenes boverireglementer.
ste bebyggelse på venstre side af Holstebro—
Herning landevejen; skellet mellem Tvis og
Aulum sogne er et par hundrede meter syd
iøvrigt har været forholdsvis øde, må denne
herfor og markeres ved et gammelt skeldige
krovirksomhed knyttes til de folk, som
— vel fra udskiftningens tid. På den anden
brugte folden i krattet. Afstanden passer
side diget i Aulum sogn findes et af de ka også nogenlunde med en dagsmarch fra
rakteristiske vestjyske egekrat, som må
Holstebro, idet man gik ud fra 2-3 mil pr.
være meget gammelt, ihvert fald er træerne
dag.
små og forkrøblede og ser dog gamle ud. I
Endelig bekræfter tilstedeværelsen af et
krattet, blot 10-15 meter syd for skeldiget,
stensat kildevæld få meter sydvest for fol
ligger en fold.
den, at her har været mulighed for, at dy
Med sine ca. 25 gange 25 meter lange si rene kunne få vand at drikke. Kilden er nu
der er folden kvadratisk, og har en åbning
tør, men det runde hul har engang givet liv
mod syd. Diget som former folden er de fle til egekrattet her i det tørre højtbeliggende
ste steder mindre en '/2 meter høj og er
hedeområde.
stærkt eroderet — især på sydsiden. Hvad
Spændende ved folden er, at den er teg
gør det rimeligt at antage folden for en stu net ind på kortet over landevejen fra Hol
defold? Et væsentligt karakteristikum er al stebro til Gjelleruplund, som udarbejdedes
tid placering ved en af de gamle hovedfærd i 1790’erne; den kvadratiske fold ses her
selsårer, og her betyder nogle hundrede
indtegnet ca. 100 meter til venstre for lan
meters afvigelse intet. Denne fold ligger devejen fra Holstebro — lige over for Rav
lige ud til den gamle vej, der forbandt de to
nemose og Soelsbakker. Dermed er bevist,
markedscentre Holstebro og Gjellerupat Aulum-folden i det mindste er næsten to
lund. Spændende ved placeringen er tillige
hundrede år gammel. (4)
det forhold, at førnævnte Vasegård under
navn af »Tvis Gammel Kro« førhen var udØSTER RAMSKOV-FOLDEN I
skænkningssted; og Krathus der ligger
VINDING SOGN
2-300 meter syd for folden i Aulum sogn, si Drivvejene sydpå fra Holstebro søgte ad
ges at have været smugkro. Da lokaliteten
vidt forskellige ruter vej ned over Skovbjerg
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Det kraver lokalkendtes bistand atfinde frem til studefolde tic, der
flere steder som her ved Ejsingforeren sardeles godt skjult tilvareIse
omgivet a f en naturlig vegetation: historiens sporforsvinder efter
hånden i en skøn blandingafkaprifolier, gyvel ogforretræer. (Foto:
Finn L illelund).

bakkeø. Ud gennem Sønderport var ruten
fælles indtil en vej ca. 1 kilometer ude ad
Vardevej (nuværende Skjernvej) gik til ven
stre ned forbi Vegen Mølle — denne vej
fortsatte mod Gjelleruplund og passerede
ovennævnte fold ved Krathus. Den rute var
dog ikke studedrivernes foretrukne sydpå.
Istedet fortsatte de ud forbi Galgebakkerne
og ca. 1 kilometer syd herfor måtte de så
vælge, om de ville gå direkte sydpå over
Agerfeld, Nr. Omme, Brejning, Hanning og
derfra over Skjern A, eller om de ville dreje
til venstre ved den gamle hovedgård Krogsdal i Nr. Felding sogn og følge den gamle
drivvej, der her gik ned over Timring,
Barde, Juellingsholm og Sdr. Felding, hvor
Skjern Å passeredes.
Denne drivvej gik fra Krogsdal videre
forbi Nr. Felding kirke —fortsatte ned over
Pølsbjerg høje, og kommet ind i Vinding
sogn gik vejen mellem gårdene Øster og Ve
ster Ramskov. Hvis dagsmarchen som det
var almindeligt, var startet nord for Holste
bro, eksempelvis ved Overgård i Naur sogn,
passede det med, at der her omkring Ramskovgårdene skulle rastes for natten. De der
havde taget den vestligere rute rastede ved
kroen i Agerfeld. At det skete således frem
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går af, at der også på dette sted har været
studefold.
Niels Offersen senior, kendt som fore
gangsmand i Vinding sogn, ejede i en år
række Øster Ramskov; »Gammel Offersen«
som han kaldtes for at adskille ham fra
slægtsmedlemmer med samme navne, ned
skrev sine erindringer, og under beskrivel
sen af en fredskovplantage, der hørte til går
den, omtaler han en »-nogle Hundrede Aar
gamle Kvægfold til over Natning af Kvæg
der blev drevet den lange Vej sydpaa til de
nordtyske Byers Kvægmarkeder«. Offersen
bekræfter, at drivvejen passerede Øster
Ramskov kun ca. 500 meter vestfor. Folden
skal have været på ca. 3/4 tønder land »om
gærdet med Gryft og Jorddige, der nu (ca.
1939, forf.anm.) er næsten sløjfet og 1918 til
plantet paa begge Sider.« (5). Folden ved
Øster Ramskov er også blevet nævnt i Na
tionalmuseets sognebeskrivelser. Thomas
Thomsen der berejste Ulfborg herred for
museet i årene 1901-3 skrev i sin indberet
ning:
»Mellem Højene 7-8 og 10-11 ligger en aflang rund
Plads omgivet a f Diger. Den er c. 58 Af. lang i 0-V,
cAO M.bred i N-S og bar en Indgangfra Vejen. Det
sagdes(velaf»Gamle Offersen*?,forf.anm.) at det i sin
Tid havde varet enKreaturfold, hvorHjordenedreves
ind omHatten undervejssydpaa. Derskal have varet
Smugkro i ØsterRamskov*. (6).
Ved besigtigelse i februar 1990 konstateredes det, at der på stedet stadig er rester af
foldens diger og grøfter, om end stærkt ero
derede. Lokaliteten bærer præg af, at fol
dens område blev inddraget i den fest- og
forsamlingsplads, der oprettedes på stedet
af Niels Offersen. Her forsamledes især i
1920erne og 30erne til tider op til et par
hundrede mennesker for at høre foredrag i
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D er »Je m iJt i Jet store beJelanJskab. bi or A l J a m og Tvis sognes granser lob sammen, là allereJe i 1790 ’erne. som Jet fremgår a f Jette
gamle vejkort. en kvaJratisk fo lJ -o g J e n ligger Jer staJig. Som JenganggoJt bnnJreJe meter ostfor lanJelt jen. Jerforban J t markeJsientrene Holstebro og GjellernplnnJ E n f o l j p j Jette steJ b a iJ e k u n m eningfor StnJeJ ri verne; Jer boeJe ikke anJre p à Je kanter Jengang m eJ
nnJtagelse a f Je busm anJ. som ifolge overleveringen Jrev smugkroer i nærbeJen. (Rigsarkivet)
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den lokale grundtvigianske valgmenigheds
regi.
I TRANDUM MOSE VED KARUP A
Tæt på Karup å i Trandum sogn, i et om
råde som nu kaldes Trandum mose, findes
en studefold. At der er tale om en sådan kan
der ikke være tvivl om, idet mosen forhen
kaldtes »Øxenmose« — altså efter det gam
meldanske ord for okse. (7.). Folden ligger
da også lige op til den gamle drivvej, der
kom fra Salling over Estvadgård og fortsatte
derfra ned mod Hagebro.
Trandum-folden, som er stærkt eroderet,
er tydeligt ottekantet med en grøft udenom
—opstået ved at kaste volden op. Volden er
mellem */2-1 meter høj og det samme i bred
den. Mod syd har folden en ca. 1 meter bred
åbning, der vender ud mod vejen. Foldens
diameter er ca. 20 meter.
FELDBORG-FOLDENE I
HADERUP SOGN
I Feldborg Søndre Plantage i Haderup
sogns sydlige del findes hele to studefolde
beliggende, og det med kun 100 meters af
stand fra hinanden. Stedet er at finde lige
syd for Lillesø i den sydligste del af Ham
mersmose. Da mosen stadig er forholdsvis
vandmættet, kan det være en fugtig fornøj
else at gå ud til den nordligste af foldene,
der begge er cirkelrunde. Den sydligste har
en diameter på ca. 20 meter mod nordfol
dens 15 meter. Til gengæld er sidstnævnte
folds vold op til l 7 2 meter høj mod sydfol
dens 1 meter høje vold, der er meget erode
ret, så det er svært at fastslå, hvor den oprin
delige åbning har været. Den nordligste
fold har åbningen vendt mod nord —et par
velvoksne grantræer gror midt i folden.
Disse folde ligger 100-200 meter øst for
den gamle studevej fra Salling, der efter Ha
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gebro passerede videre ned gennem Hade
rup sogn for at fortsætte mod Simmelkjær
—herfra var der forbindelse til Ørre og Sin
ding. Sidstnævnte har betydning her, idet
overleveringen vil vide, at etatsråd Fjelstrup
til Sindinggård fik denne vej anlagt netop
for at kunne handle stude med en søster
han skulle have haft i Salling. Fjelstrup
havde nu ingen søster på de kanter, men
han var god bekendt med flere ejere af
kendte studegårde i Sallingland.
Omkring 1870 ophørte studedrifternes
færd ned gennem Jylland, og fårehyrderne
overtog Feldborg-foldene med deres mere
beskedne dyr, som her samledes for natten.
I foldene kunne de i fred og ro fordøje fø
den, inden de den følgende dag atter blev
sluppet løs på hederne. (8).
EGEBJERG OG RUSBJERG I EJSING
SOGN
Også i Ejsing sogn har der været flere stude
folde, hvoraf i det mindste to stadig kan
identificeres. Tilstedeværelsen af folde er at
vente her, idet studene fra Salling skulle
ned gennem sognet for at komme sydpå.
Enten kom flokkene over Kærgårdsholm
Kro som den østlige rute, eller også tog de
turen vest om Sønder Lem vig — vel pri
mært drifterne fra gårdene Spøttrup, H o
strup, Bustrup og Kaas. For disse gårde var
der tale om den første dagsmarch, når det
flade område ved vigen var passeret og de
nåede op på højdedraget ved Egebjerg i Ej
sing sogn. N etop her er da også bevaret de
stærkt nedslidte rester af en fold.
Tæt på gården Pilgård i et krat med røn
nebærtræer på et sted, hvor der før træerne
voksede op har været en imponerende ud
sigt mod Salling, ligger resterne af folden.
Dens diameter har været 12-13 meter og
volden haft en højde af op til 1 meter. For
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D en sturste ogsydligste a f de tofolde iFeldborgplantage. E t f a r hundrede meter ost herforfassende den gam le drivvejfra Salling f a vej m od
Simmelkjatr. (Foto: F inn Lillelund).

en menneskealder siden var stedet ikke til
groet og flere hjulspor i området viste, hvor
centralt det har ligget i forhold til den nordsydgående trafik. Fhv. gårdejer Ebbe Niel
sen i Ejsing, der overtog gården Egebjergvej
60 efter sin far, som igen havde overtaget
den efter sin far —også en Ebbe Nielsen —
kan bekræfte, at man har fortalt, at folden
har været anvendt af studedriverne til at
samle flokkene i, når de kom til stedet for at
overnatte. (9.).
Øst for Egebjerg, i Ejsing sogns nordøst
ligste hjørne, mellem gården Grønkjær og
Rusbjerg Hus ligger i et mindre stykke uop
dyrket hede endnu en fold. Også den har
en imponerende udsigt mod Salling. Der er
tale om en stor fold —ca. 40 meter i diame
ter —om end noget kantet. Folden er stærkt

nedbrudt, og kunne se ud som om man
havde forsøgt at pløje den ned. Anvendelse
til studeflokke sandsynliggøres også her af
beliggenheden ved gamle hulveje, der ud
gør rester af vejsystemerne fra Salling; Kærgårdsholm Kro ligger da også kun ca. 1 kilo
meter nord for folden i Håsum sogn, og det
var et af de mest centrale samlingssteder for
studedriverne førhen.
VED FLYNDER SØ I
RØNBJERG SOGN
Området syd for Rønbjerg kirke ned mod
Flynder sø var førhen udelukkende hede,
der krydsedes af talrige vejspor. Her i områ
det syd for banen mellem Struer og Skive
ligger et par hundrede meter nord for søen
en fold. Den er opført i en naturlig sænk-
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A J dette billede afTrandum-folden setfra nordvestfremgår tydeligt, a t den er ved at gå -i et* med den omgivende mose. (Foto: Gunnar Hallum)

ning i landskabet, og er ca. 18 meter i dia
meter med en ‘A-1 meter høj vold omkring;
mod sydøst findes en åbning i volden. At
anlægget har været anvendt til stude kan
begrundes med flere forhold. Dels den
tætte beliggenhed på den kendte studegård
Estvadgård, der ligger nordøst for folden,
men nok i højere grad foldens beliggenhed
ved drivvejen fra det østlige Salling ned
mod Hagebro. Netop her kunne driverne
vælge om de ville over Hagebro eller måske
over Holstebro via Rydhave.
KOFELT I IDOM SOGN
Stednavne kan være så indlysende i deres
sproglige udformning, at der ikke kan her
ske tvivl om udsagnets betydning —de bli
ver en oplagt kilde for historikeren. Et par
lokaliteter i Ringkøbing amt bærer således

navne, der fortæller om en tid da der på ste
det har været kreaturfolde — og det til
stude. Oksfeld i N o sogn er lige så oplagt
som Kofelt i Idom sogn vest for Holstebro.
Nu ligger Idom tilsyneladende ikke direkte
ved en af de gamle driw eje der gik fra Hol
stebro sydpå, så hvorfor skulle der have væ
ret en studefold her? Hvis driverne ønskede
at undgå besværet med at drive studene ind
gennem Holstebro by for at passere Storåen
der, kunne de vælge et par vadesteder vest
for byen — enten ved Bur kirke eller ved
Ildsvad i Naur. For at komme ind til de syd
ligt gående veje gik ruten herfra op forbi
Idomlundgårdene. Og her var måske en
fold, der må have været meget gammel, for i
markbogen fra 1638 omtales stedet som
Koe fald og Koefelt ager fald —senere om
tales lokaliteten direkte som Koefold. I dag

98

ESBEN GRAUGAARD

Ved nordsiden afFlyndersu i Runbjergsogn tigger en meget velbevaretfold i beden, a k k u ra t som langt defleste stude- ogfårefolde engang la i
det vestjyske landskab. (Foto: G u nnar Haitian).

minder gårdnavnet Kofelt om stedets
oprindelige funktion. (10).
I Estrup Plantage nordøst for Kofeldtgårdene ses nogle dybe naturskabte hulninger
i landskabet — den lokale overlevering kal
der stedet »æ kostower«, altså kostuerne.
Navnet skulle angiveligt stamme fra sven
skekrigenes tid i löOOårene, hvor Idombønderne her skal have gemt deres kreaturer for
at de ikke skulle blive stjålet af de plynd
rende soldater.
NU FORSVUNDNE FOLDE I EJSING,
SAHL OG RÅSTED SOGNE
Mest spændende er naturligvis de folde,
som stadig ligger i landskabet og minder os
om en landbrugsform der engang var uhyre
betydningsfuld her i Vestjylland; men der
er kilder som kan være med til at give et

mere fuldgyldigt indtryk af disse foldes an
tal ved at nævne folde, som ikke længere
eksisterer. Tre eksempler skal her nævnes.
1 1780erne lod kammerråd Peder Hansen
til Landting således opføre en fold i den så
kaldte Lauhede i Ejsing sogns nordlige del.
Folden, der ikke længere eksisterer, var kva
dratisk hvilket fremgår af udskiftningskort
over Ejsing sogn, hvor den er markeret —
også på matrikelkortet ses denne fold. Den
nævnte hede hørte til Landting hovedgård,
og forbi den passerede flere nordfra kom
mende vejspor i sydlig retning. Der har væ
ret tale om dele af den gamle drivvej fra det
vestlige Salling til Hardsyssel. Stednavnet
Foldhus minder om denne folds eksistens,
(li). Efter sigende skal bønderne i Ege
bjerg, der var landsbyen nærmest Peder
Hansens fold, have været lede og kede af
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den. For ikke blot lod han sine stude græsse
på enge, som de mente at have krav på, men
han krævede tillige, at de opsamlede gød
ningen i folden, og kørte den den halve
mils vej til Nygård, på hvis marker den
skulle spredes. (12).
Sydligere i samme ende af Holstebro
Museums arbejdsområde, i Sahl sogn, hvor
nu stationsbyen Vinderup ligger, lå førhen
Vinderupgårds jorder. Som i dag gik også
dengang en central færdselsåre denne vej
nordfra mod syd — efter Vinderupgård var
næste stop landsbyen Bjert. På et kort over
Vinderupgårds marker dateret 1791 er tyde
ligt afsat en cirkelrund fold i et udstrakt
engområde 4-500 meter syd for gården. At
cirklen markerer en fold kan der ikke tviv
les på al den stund, at der indeni står »Fold«.
Dertil havde den syd for folden liggende
mark, som var opdyrket, da også navnet
»Fold Toft«. Interessant ved denne fold er,
at den må have eksisteret før studehande
lens frigivelse, hvilket også gælder for den
følgende. Dermed knyttes ihvert fald nogle
af foldene til godserne og herremændene.
(13).
På »Kort over Raasted Sogns Jorder« op
målt af landmåler Carl Wesenberg i 1797 og
kopieret i 1817 af A.E. Møller, ses et par
hundrede meter nord for den gamle hoved
gård Øgelstrup markeret en cirkelrund fold.
Den ligger omgivet af udyrkede arealer,
men den nærmeste mark vestfor kaldes
»Fold Mark«, så her kan der heller ikke være
tvivl om anlæggets art. D ette fremgår også
af den typiske beliggenhed for foldene —
ved gennemgående veje. Denne fold har
ligget lige op til vejen, der kom nordfra Stenumgård og fortsatte sydpå mod Lilleå, og
her kort før åen støder denne vej sammen
med vejen fra Råsted kirke over Hvoldalgårdene til Øgelstrup. Folden har dermed haft
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/ Trandum sogn ligger Trandum mose lige vestfor Karup à; mosen
kaldtesforhen •oxenmose-, et ord. der viser hen til det gamle udtryk
forstude. Den ottekantede og i dag starkt eroderede studefold ses
midt i billedet. (Foto: Torben Skov)

Fra 1826-4 7 varJens PederJensen mand på gården iN oklit i No
sogn. H an var tillige handelsmand bla. med stude i mindre måle
stok, og i hans regnskabsbogses han i 1834 at have lejetJeppefra No
hede og Anders Nielsen fra No by til at opføre et tresidet dige og
-grob". A t der var tale om en kvagfold fremgår a f atfolden skulle
— vare istandforinden naste A a r a t Kreaturerne skalpaa Gras*.

en yderst central placering i et vejknude
punkt lige før studeflokkene skulle passere
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D i/af udskiftuingskort mir I 'itidirnpgårdi Sabl mg)/ f r a 1 \ r>n. Sydfmg^irdtn midt i bidt omrddii q » t u iirkiIr/tndfold(dit står
faktisk anfnrl indo/ i dt u). og markt n ligt syd for kaldtis da også Vold loft. ( Egusbisforisk A rkii Vindi ruf)).
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åen. Og netop Wad-slægten der i denne pe
riode ejede såvel Stenumgård som Øgel
strup var bekendte såvel for at fede som
handle med stude. Brødrene Wad på de to
gårde var således også fætre til ejerne af de
kendte studegårde Nr. Vosborg og Ulv
sund. Da kortet kopieredes i 1817 var Øgel
strup gået over til Laust Jepsen, der var gift
ind i den kendte studehandlerslægt Strandbygaard fra Pallisbjerg, og i hans tid mødtes
disse handelsfolk ofte her på Øgelstrup.
(14).
EN »TYRREVOLD« I NAUR
Gennem Naur sogn løb den mest betyd
ningsfulde studevej af dem alle — den vej
ned kom flokkene oppe fra Thy over enten
Agger Tange (indtil 1825) eller over O dde
sund på vej mod Storåens passage ved Hol
stebro. Fra Jens Sandholms erindringer ved
vi, at gården Overgård nordligst i Naur
sogn, som netop dengang lå hvor vejene
mødtes fra såvel Oddesund over Asp som
fra Agger tange over Klosterhede, var et be
tydningsfuldt rastested for studedriverne og
deres dyr. De undgik helst at komme for
tæt på Holstebro by om natten. (15).
Når Overgård havde denne betydning,
ville det være rimeligt at antage, at der på
gårdens jorder kan have været en fold eller
flere til dyrene; men sådanne eksisterer
ikke og ses heller ikke på udskiftningskor
tene. Derimod er der stadig flere naturskabte hulninger i Krunderup bakker, som
kan have fungeret som samlingspladser for
dyrene om natten. Og stadig fortæller da
også Kovbjerg høj ved sit blotte navn om
stedets centrale betydning for disse dyr.
Højen ligger i vinklen mellem den gamle
vej til Asp og vejen mellem Overgård og
Kj ærgård.
Imidlertid er der noget, som antyder ek
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sistensen af en fold ved Overgård; i en land
målingsforretning fra 1763 kaldes en af går
dens marker nemlig for »Tyrre volds jord« —
altså marken hvorpå der ligger eller har lig
get en »tyrrevold«. Megen forskel kan der
ikke have været på vold og en fold, og
denne har ligget ved det daværende Over
gård idet marken anføres at »ligge omkring
gaarden«. Spændende ved den er tillige, at
den nævnes i markbogen 1688, og fører i så
fald foldenes historie tilbage til i det mind
ste l600årene. (16).
(I et vide- og vedtægtsbrev for Søgårde i
Sevel sogn fra 1760, nævnes også en »Tyrevold«, men her på linie med engarealer og
kornmarker idet »Om Fæe eller anden Creaturer giører Skade i Eng eller Korn i Heignens Tiid, for hvær Hæst, Koe eller Nød
som kommer paa nogen Mands Korn, Eng
eller Tyrevold udi Heignens Tiid giver for
hver høved i Skilling,-«.) (17).
I en anden sammenhæng nævnes en
kreaturfold i Naur sogn. Da Nationalmu
seet sidst i forrige århundrede berejste om
rådet fandt man i en gravhøj et firkantet
kammer, der var gravet ud og som man an
tog for at have været anvendt til kreaturer.
Også denne høj lå lige syd for Krunderup —
og dermed Overgård. I dette tilfælde må
der have været tale om en lille fold til lokal
brug. (18).
EFTERSKRIFT
De her nævnte folde er eksempler —andre
kan findes ved anvendelse af de nævnte kil
der; skulle nogle af årbogens læsere have
kendskab til eksisterende folde eller måske
have hørt om folde, der engang lå et be
kendt sted, hører forfatteren meget gerne
fra dem. Der er tale om et særegent stykke
vestjysk kulturhistorie af stor værdi for for
ståelsen af en nu forsvundet livsform.
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Tusinder afstude passerede hvert â r Oddesund. P å delte udsnit a f vejkort fr a 1790 erne ses detfarlige su n d og krostedet -Pinen* p å sydsiden.
M a n bemärker lige syd herfor et kvadratisk voldankeg mellem de to vejforlob - uden tvivl en kreaturfold. (Rigsarkivet).

Nogle af foldene ligger som nævnt i fredede
områder og er dermed sikret bevaring,
andre eksisterer kun så længe ejerne ikke
skal bruge jorden til andet formål. Ud fra en
kulturhistorisk vurdering ville en generel
fredning af studefoldene forekomme ligeså
indlysende rigtig som fredningen af grav
høje, kirker og herregårde.
Ud over Gunnar Hallum (Herrup), der
har givet forfatteren oplysninger om flere af
ovenomtalte folde, skal følgende takkes for
at have gjort opmærksom på eksisterende

eller førhen eksisterende folde: Carlo Arvin
(Idom), Jørgen Frederiksen (Vinderup),
Harald Holm (Ryde), Gunnar Holst (Vin
derup), Chr. Larsen (Holstebro), og Marius
Nicolaisen (Idom).
NOTER:
1. Uldall Kai, »Dansehøj, Pinsebod og Gildesvold«, i
Fortid og Nutid 8. bind 2. og 3. hæfte s. 131-51 og
169-92.
2. LAN, Ausumgards hoveriprotokol.
Jespersen Esbern: »Hoveri i Vestjylland«, i Hardsyssels Arbog 1944.
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Kort over Holstebro Museumsgeografiske arbejdsområde m ed de i artiklen nævnte studefolde indtegnet. N r. 1 -5 er stadig eksisterende cirkel
runde folde. nr. 6-7 er eksisterende kvadratiske folde. nr. 8 -1 2 markerer nu forsvundne folde, der nævnes i skriftlige kilder. Foldene nr. I -2
ligger i Ejsingsogns nordende, nr. j — Trandum-folden, nr. 4 — de toFeldborg-folde, nr. 5 — Tvis kloster-folden, nr. 6 = A ulum -folden ved
Kratbus, nr. 7 — Vinding-folden vedØsterRam skov.nr.8 — Vinderupgård-folden.nr.9 -tyrevolden- vedOvergårdi N aur, nr. 10 — Kofelt
i idom sogn, nr. 11 —folden ved hovedgården ØgtIstrup i Råsted sogn, nr. 12 — nu forsvunden fo ld i Ejsing.
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3. Der er eksempelvis stadig folde i Tim, Hee, Ulf
borg, Sønder Lem og Nees sogne, for at nævne
nogle.
4. RA, Vejdirektoratets arkiv, kort over landevejen
Holstebro-Gjelleruplund.
5. Offersen Niels, utrykte erindringer i lokalhistorisk
arkiv, Vinding.
6. Nationalmuseet, sognebeskrivelser, Vinding sogn
ved Thomas Thomsen ca. 1901-3. Kopi Holstebro
Museum.
7. Mosen kaldes »Øxenmose« på 1840-kortet over
Sevel sogn.
8. Lier Hansen Tage, »Den gamle studevej«, i Her
ning Folkeblad.
9. Ebbe Nielsen, Ejsing, samtale med forfatteren.
10. Albøge Gordon, »Stednavne i Ringkøbing amt« 2.
bind 1. hæfte, Kbh. 1981, s. 389.

11. Udskiftningskort over Ejsing sogn (Lauheden),
Lokalhistorisk Arkiv Vinderup Kommune.
12. Thomsen Carl, »Fra Hoveritid til Husmandstid«,
Skive 1951, s. 106.
13. Udskiftningskort over Vinderupgard 1791, Lokal
historisk Arkiv Vinderup Kommune.
14. Jævnfør Severin Weirsøe, »En Jydsk Drengs Dag
bog«, Kbh. 1943, Weisøe, var huslærer på Øgel
strup 1830-31.
15. Sandholm Jens, »Bonde og Handelsmand«, erin
dringer udgivet ved Markus Bjerre og H.P. Han
sen, 1948.
16. RA, markbogen 1688, Naur sogn.
17. Jydske Samlinger 2. bind s. 272-75, »Vide- og Ved
tægts-Brev for Søgårde i Sevel Sogn« ved J. Kinch.
18. Nationalmuseet, sogneberejsninger, Naur sogn,
kopi Holstebro Museum.
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Glimt af Hernings historie ca. 1680 - ca. 1800
A f C E. Bundesen

SVENSKEKRIGENE 1657-60 VAR ET
MARERIDT
Krigene mellem Danmark og Sverige 165760 havde for den danske befolkning været
et mareridt uden historisk sidestykke.
Skåne, Halland og Blekinge, der var æld
gamle danske landsdele, blev afstået til Sve
rige ved Roskildefreden 1658, og bortset fra
Bornholm forblev de på svenske hænder
trods befolkningens forbitrede modstand. I
det øvrige land havde den svenske besæt
telsesmagt brandskattet, røvet og tortureret
i stort omfang, hvortil kom en udskrivning
af 14.000 danske mænd - af en befolkning
på omkring en million - til tjeneste i den
svenske hær på fjerne fronter i de baltiske
lande, hvorfra flugt var umulig.
Hvad svenskerne måtte have efterladt,
tog Danmarks hjælpetropper fra Branden
burg og Polen sig af. En forfærdelig udplyn
dring, opspisning af alle slags fødevarer
samt ødelæggelse af boliger udmarvede be
folkningen, så hunger og sygdomme bort
rev titusindvis af mennesker. Værst var for
holdene omkring hovedfærdselsårerne,
især i den nordlige del af Sønderjylland og
den sydlige del af Nørrejylland, hvor vide
strækninger blev næsten folketomme. l)
Meget taler for, at den nord- og vestjyske
befolkningsstagnation i det følgende år

hundrede kan skyldes stærk udvandring af
unge til de ramte eg n e .2)
ET FORARMET DANMARK I 1660
Ved krigens ophør i 1660 var statens finansnød ubeskrivelig. Gælden var uhyre stor.
Bortsalg af krongods i mængde, herunder
Lundenæs kongsgård mellem Borris og
Skjern med sæde for lensmanden over bl.a.
Hammerum Herred, forslog slet ikke til
gældssaneringen, selv om statens kreditorer
måtte finde sig i at lade sig betale med jord
til høje tvangspriser. Der måtte en indbrin
gende beskatning til, og den måtte i et land
brugsland som Danmark naturligvis for
trinsvis lægges på jorden og dens dyrkere.
Byerne blev dog ikke glemt.
CHRISTIAN DEN FEMTES MATRIKEL
De første skatteudskrivninger måtte på
grund af et mangelfuldt ligningsgrundlag,
nemlig bøndernes landgilde, blive utilfreds
stillende. »Kommissionsmatriklen« an
vendtes kun 1662-64 og afløstes af »Amts
stuematriklen« i årene 1664-88. Men jo hår
dere en skat er, des retfærdigere må den lig
nes, for at den uheldigt lignede bonde ikke
skal drives fra gård og jord.
For at skabe et bedre grundlag for be
skatning end landgilden, der kunne variere

Side a f Markbogenfra 1683 overHemingBy. Dens tilstandforklarer, hvorfor enkeltheder kan gå tabt.
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markerne og de enkeltliggende gårde hed
dengang. Udskiftningskortene kan give os
et begreb om, hvor de lå, og om, hvad der
siden 1683 er kommet til.
Matrikelforarbejderne har stor interesse
for stednavneforskerne. 1 »Danmarks Sted
navne«, hvoraf bindene for Ringkøbing
Amt kom i 1976 og i 1981, finder vi for hvert
sogn en række navne mærket »MB 1683«,
hvilket betyder, at oplysningen stammer fra
markbogen af nævnte år.
Ansættelsen til tønder hartkorn foregik i
de såkaldte modelbøger, en for hvert her
red. Her finder vi i overskuelig form nav
nene på ejerne og brugerne, vurderingen af
godser, landsbyer, gårde og huse med jord
samt en stærkt forenklet beskrivelse af
dyrkningssystemet: jordens brug og dens
hvile.
Endelig findes i selve matriklen, en for
hvert amt, de enkelte landsbyer og gårde
anført med nummer, ejer- og brugernavne
samt gammelt (fra 1660-erne) og nyt hart
korn.
Denne matrikel fra 1688 kom til at ud
gøre skatteligningsgrundlaget, indtil en ny
matrikel trådte i kraft i 1844.
Uoverensstemmelserne mellem modelbøgernes hartkornsangivelser og matriklens
skyldes en mellemliggende justering, idet
modelbøgernes hartkornsansættelser blev
forhøjet med 1/16.5)
OVERSIGT OVER DANMARKS
BEBYGGELSE o. 1680
Den, der ikke har tid eller lejlighed til at an
vende det originale kildemateriale, kan fa
hjælp i landbrugshistorikeren Henrik Pe
dersens store værk fra 1928, genoptrykt
1975: »De danske Landbrug fremstillet paa
Grundlag af forarbejderne til Christian V’s
Matrikel 1688«. Her gives en fremragende

og lettilgængelig oversigt over landbrug i
Danmark, sogn for sogn, omend småfejl kan
forekomme. Husmandsstedet »Herning
Kirkejord« er således ikke at finde i bogen
selv om det er omtalt i modelbogen. Læs i
øvrigt professor Fridlev Skrubbeltrangs kil
dekritiske efterskrift til bogen.
Særpræget i de forskellige egnes bebyg
gelsesstruktur er iøjnefaldende: landsbyer
på øerne og i Østjylland, mens Midt-, Vest
og Nordjylland prægedes eller dominere
des af enkeltgårde. Videnskabernes Sel
skabs amtskort fra o. 1800 anskueliggør i
høj grad matriklens oplysninger. De
smukke og dekorative kort kan skaffes i
gode kopier fra Kort- og Matrikelstyrelsen
af enhver boghandler.
Men som vi skal se i det følgende, er
overgangen mellem enkeltgårde/enestegårde og landsbyer flydende. Hvad er f.eks.
forskellen mellem på den ene side lands
byen Hammerum på godt 21 tdr.htk. og be
stående af 4 gårde med 4 navngivne bønder
og på den anden side Vrågård i samme sogn
på næsten 18 tdr.htk og med 6 navngivne
bønder?
HERNINGSHOLM EJEDE
ALLE GÅRDENE I SOGNET UNDTAGEN TO
Af Modelbogen på Rigsarkivet fremgår med
al ønskelig tydelighed, at Hemingsholm
dominerede sognet i 1683. D et er ejeren af
denne hovedgård, Friderich von Ahlefeldt,
der står som husbond for alle sognets gårde
med undtagelse af to: Bagtes Kier (Baggeskær) og en af gårdene i landsbyen Herning,
vistnok Storgård. De ejedes af godsejeren på
Lundenæs mellem Borris og Skjern. Men
eftersom Lundenæs slot og kongsgård var
gammelt krongods med sæde for lensman
den over bl.a. Hammerum Herred indtil
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Side afMeidelboaen for H am m erum herred.
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1661, hvor det blev solgt, vil det sige, at
bønderne på Baggeskær og Storgård (?) har
været kronens bønder indtil nævnte år. Det
må formodes, at de endnu tidligere har væ
ret selvejere, men at de som straf - måske
for deltagelse i et oprør mod kongen, f.eks.
i »Grevens Fejde« (1534-36) - som »halsløs
ning« har måttet bøde med deres og deres
gårdes selvstændighed. 6)
Om Herningsholm Hovedgård beretter
Modelbogen, at den har tre marker: Vester
marken med gården Heeager, der nu er for
svundet, Sønderløkken med Laulund, som
er tre huse, og Holtbjerg, der også er tre
huse, samt Nørreløkken.
Sluttelig angives, at der ved hovedgården
er beliggende nogle lunde af små, gamle og
skrumpne ege, som hverken kan yde olden
eller bygningstømmer. På grund af skoves
sjældenhed i den skarpe hedeegn takseres
trævæksten dog til 1 tønde hartkorn af en
samlet vurdering på 32 tønder 6 skæpper 3
fjerdingkar 1 album og 2 penninge. Kvæg
holdet sættes til 24 hoveders middel græs
ning og engbunden til 150 læs middel hø.
Ovennævnte lunde er utvivlsomt dem,
der på grund af terrænet ved Herningsholm
har givet navn til Laulund (lav+lund). En
senere gård af samme navn kom i 1790-erne
til at ligge på en langstrakt bakke ved den
markvej, der i slutningen af 1840-erne blev
til en del af den nye landevej mellem Silke
borg og Ringkøbing.
6 ENKELTGÅRDE OG ET HUS
Af enkeltgårde - der også kunne kaldes
enestegårde - nævner Modelbogen Saalholt
(nu kun ét a), en helgård, der med jord, 30
læs middel hø samt middel græsning til 14
høveder vurderedes til 8 tønder hartkorn 0
skæpper 3 fjerdingkar 1 album og 0 pen
ninge, altsammen under fæsteren Clemend

Jørgensens regimente, helgården Lillelutidsgaard (8-2-3-O-1), 24 læs middel hø og
8 hoveders god græsning under fæsteren
Laurs Jørgensen, samt helgården B rendgaard (nu Brændgård) (9-4-3-1-3), eng
bund til 30 læs middel hø og 8 hoveders
god græsning, med fæsterne Peder O lie
sen, Søren Christensen og Anders Oliesen. Den viser sig at bestå af en trekvartgård/en trefjerdingsgård og en kvartgård/
fjerdingsgård. Brændgård var altså en så
kaldt »tvillinggård«, hvad der kan bekræf
tes af senere kort.
Syd for landsbyen Herning lå Bagies Kier,
nu Baggeskjær, i 1800-tallet i daglig tale
kaldt Nederkjær i modsætning til Overkjær, nu Lervadkjær i Snejbjerg sogn. 7)
Baggeskjær (3-7-0-1-3 samt 6 læs middel hø
og 6 hoveders middel græsning) betegnes
som en halvgård og ejedes som før nævnt af
godsejeren på Lundenæs.
En gruppe udgjordes af Stmderagergårde,
der lå ca. 800 m nordøst for Hernings gamle
kirke. De omfattede en helgård på godt 5
tdr. htk. med Jacob Mortensen som fæster
og to halvgårde, hvoraf den ene var øde. På
den anden var der til gengæld to fæstere,
Niels Christensen og Kirsten Sørensdatter.
De tog sig så også af ødegårdens jord.
For sig selv lå også HemingKirkejord, der så vidt det kan forstås - hørte til kirken.
Den var kun på 6 skæpper og 2 fjerdingkar,
altså lidt over en halv tønde hartkorn. På
dette beskedne husmandssted sad fæsteren
Knud Christensen. Hverken kirkens eller
hans udbytte kan have været stort. Men må
ske havde han »frynsegoder« såsom graverarbejde og klokkeringning.
Utvivlsomt er »Herning Kirkejord” en for
gænger for gården »Herning Kirkegårde der
indtil 1964 lå umiddelbart sydøst for den
gamle kirkegård ved Gammel Kirkevej.
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TRE LANDSBYER I SOGNET
bestod af fem helgårde, hver
vurderet til 6-7 tønder hartkorn, 24 læs
middel hø og 6 hoveders ond græsning.
De fire første gårde rummede hver to fæ
stebønder, mens den sidste nøjedes med
én. Deres navne var: Søren Pedersen og
Laurs Jørgensen, Jens Knudsen og Knud
Jensen (far og søn eller omvendt?), Laurs
Christensen og Christen Mortensen (søn og
far?), Christen Christensen og Christen Kiersgaard (søn og far?) samt Svend Sørensen.
Holing B y omfattede fire helgårde å ca. 6
tdr.htk., 24 læs middel hø og 8 hoveders
god græsning. Også her fandtes dobbelt
menneskelig besætning: Tommes Christen
sen og Powel Frandsen, Christen Powelsen
og Tommis Thomesen, Powel Christensen
og Mads Andersen samt Mads Christensen
og Jens Christensen (brødre?).
Oplysningerne om Herning B y er de mest
interessante. Også her udviser skriveren
den omhu at anføre samtlige brugere på
gårdene, og det giver et langt nøjagtigere
billede af landsbyens befolkning end de ste
der i landet, hvor kun navnet på den ældste
eller den ansvarlige bruger anføres.
Gullestrup B y

HERNING:
9 GÅRDE MED 14 FÆSTERE
Modelbogen viser i sin klare oversigt, at
landsbyen Herning bestod af 9 gårde. Heraf
blev de syv vurderet til omkring 2 tdr.htk.
hver, en lidt over. Disse gårde var altså gan
ske små og betegnedes derfor i såvel eks
traktopmålingsprotokollen som i modelbo
gen som bohll/boel, bortset fra en enkelt,
der kaldes en halvgård, skønt den var den
næstmindste. Forklaringen kan være den, at
dens bygninger var i bedre stand end de an
dres. Et af bolene havde to fæstere, Chri
sten Christensen og Niels Pedersen, mens
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de øvrige havde hver én: Niels Erichsen,
Christen Bertelsen, Niels Ollesen, Morten
Pedersen, Peder Nielsen og Søren Jensen.
Kvægholdet var overskueligt: et høved
pr. gård. Årsagen er ligetil: for lidt eller intet
hø, idet disse smågårdes høslæt er vurderet
til 1 eller 0 læs hø.
Den største gård, en helgård på 8 tdr.
htk. 0 skæpper 1 fjerdingkar 2 album og 3
penninge, 20 læs middel hø og 6 hoveders
ond græsning husede to fæstere: Niels
Tommesen og Niels Christensen. Den er
ikke navngivet, men man fristes i høj grad
til at tænke på Storgård, hvis efterkommer
endnu findes på GI. Skolevej 86-90. Som
den eneste i landsbyen hørte den ikke un
der Hemingsholm, men - ligesom Baggeskjær - under Lundenæs.
På den anden helgård (5-6-0-2-0 samt 18
læs middel hø og 6 hoveders ond græsning)
sad hele fire fæstere: Niels Nielsen, Jens
Hansen, Niels Nielsen, der betegnes som
»sergiant«, samt Jens Sørensen. Det skulle
så være Nørgård, der blev nedrevet i begyn
delsen af 1960-erne, og som da lå omtrent,
hvor vi i dag finder Sneppevej 5 .1 1683 var
dens placering formentlig lidt lavere, måske
hvor »Jyde Marked« nu ligger, Glentevej 16.
Summa summarum: 2 store og 7 små
gårde med i alt 14 navngivne fæstere.
Når der på nogle gårde forefandtes to el
ler flere fæstere, kunne det hænge sammen
med forsørgelsespligter overfor gamle eller
syge, tilvejebringelse af en tilstrækkelig stor
indfæstning, eller der kunne være tale om
familiefæste.8)
HISTORISKE GÅDER
Man skulle forvente, at bøndernes økono
miske og sociale forhold inden for et så
snævert område som Herning sogn ville
være nogenlunde ensartede. Men det ser
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Pà Historisk-Topografisk A rkiv vedNationalmuseets 2. Afdelingfindes 8 tegninger afHernings gamle kirke, alle u d fert a f arkitekt Clau
dius August Wiiuboit og dateret l. september 1885. Tegningen gengives med fornævnte arkivs tilladelse.Jernbogstaveme PL og A L stårfor
ejeren afHemingsbolm, Peder Tbegersen de Lasson. der kebte kirken a f kronen i 1711, og bans bustru Anne.
Den sidstegudstjeneste i den gamle kirke blev sammen medkonfirmation aflnldt 2. oktober 1887. Kort tidefter begyndte nedrivningen a f
kirken. Den viste kvaderstenskirke - måske med et islæt a f teglsten - kan værefra slutningen a f 1l()()-tallet. Kirkegården, derer bevaret, er
utvivlsomtfra samme tideller måske endda aldre, bvis der bar ligget tn trækirkepå stedetforstenkirken. Kirkensgrundlaggere kendes ikke.
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ikke ud til at være tilfældet. Hvorfor der
f.eks. på Holings ca. 25 tdr. htk. kun var 4
gårde med 8 fæstere, og på Gullestrups 34
tdr. htk. var 5 gårde med 9 fæstere, mens
der i Herning var 9 gårde og 14 fæstebønder
om at dele ca. 30 tdr. htk., ved vi intet om.
Hernings bønder var sognets fattigste, de
rom er der ingen tvivl.
Vi ved heller ikke, hvorfor gårdene i hen
holdsvis Holing og Gullestrup var næsten
lige store, d.v.s. egaliserede, mens der endnu - var forskel på gårdenes størrelse i
Herning.
GRÆSMARKSBRUG I HERNING
Ligesom for sognets øvrige landbrugsejen
domme får vi også for Herning By oplys
ning om dyrkningssystemet, d.v.s. sædskifte
og dyrkningsrotation. Herom siger model
bogen:
»Dens marker erikke delt i vissetagter, men bruges
ligesom enhver er godfor at gøde og drive jorden. På
densgodhederder ingenforskel til alle gårdene, såsom
de harderesjordager omager liggende blandt hinan
den. Den største del bruges med een karv byg 2 karve
rug een karv boghvede eller havre. Hviler så 3-4 år.
En del, som liggeryderst mod udsiderne mod heden,
bruges alene med een karv boghvede og een karv rug.
Består a f sand og muld, mestendelpå en hvid sandgrung beliggende. Eragtetfor 3/4 skarp, 1/4 middel
Ogsomde4 boele, nemlignr. 2,3,6 og8, eralle ligegode,
så lagges al deres udsad tilsammen ogdelespå enhver
lige meget, såsom under . . . i ...? kommer alene deraf,
at den ene har drevet longere ud i heden end den an
den.*
Altså: Efter et i hovedprincippet fireårigt
sædskifte omfattende byg, rug, rug samt
boghvede eller havre fulgte 3-4 år; hvor jor
den hvilede og sprang i græs.
Hvad vi her møder, er et eksempel på
den driftsform, der sjældent omtales i vore
historie- og geografibøger, skønt den dog,
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omend med variationer, dominerede i
Nord-, Midt- og Vestjylland: græsmarksbruget. ’)
Mens trevangsbrugets største enheder
naturligvis hed vange, brugtes under græs
marksbruget om de største enheder sæd
vanligvis betegnelserne tægter, indtægter
eller årsgøder, hvorved forstås det areal,
som man hvert år tog ind til dyrkning, og
som man normalt kunne gøde på et år. Af
dem kunne der fra landsby til landsby være
et forskelligt antal fra ca. 8 til ca. 15. l0) De
kunne atter være inddelt i åse, skifter, fald
eller stykker. De mindste enheder var
lange, smalle og formentlig sædvanligvis
højryggede agre eller agerstrimler, som for
deltes mellem gårdene efter disses stør
relse.
ET VELGENNEMTÆNKT
DYRKNINGSSYSTEM
Det afgørende træk ved græsmarksbruget
var, at man der havde flerårige græsgange på
landsbyernes og gårdenes dyrkede jorder
og ikke blot på de uopdyrkede overdrev.
Et andet væsentligt træk ved græsmarksbruget var dets store variationsmuligheder
fra sted til sted med hensyn til, hvor stor en
del af jorden der var under korndrift eller i
hvile. D ette forhold afhang af jordens god
hed, som netop i Midt- og Vestjylland
kunne variere meget selv inden for korte af
stande.
I Gullestrup, hvis jord vurderedes til
middel, dyrkedes således kom i 5 år, hvoref
ter den hvilede i 2-3.1 Herning, hvor 1/4 af
jorden takseredes til middel og 3/4 til skarp,
var forholdet 4 til 3-4. I Rind Præstegård,
der angaves at være plaget af sandflugt, og
hvis jord sattes til »allerværst«, dyrkede
præsten jorden i 4 år, hvorefter den gik ud
af drift i 8. Og i selvejergården Store Lange-
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lund i Gjellerup sogn hvilede jorden 10-12
år efter 4 års kornavl.
Formentlig rummede græsmarksbruget
også den fordel, at sandflugt blev modvir
ket, idet kun en mindre del af marken lå
åben for vinderosion, ligesom græsarea
lerne ville kunne fange store dele af fyge
sandet.
STOR DYRKNINGSFRIHED HOS
HERNINGBØNDERNE
Overraskende for Herning By er imidlertid
flg. ordlyd i Modelbogen: -Dens marker er ikke
delt i visse tagter, men bruges ligesom enhver er godfor
a t gøde ogdrivejorden«.

Nok var det altså græsmarksbrug i Her
ning By, men det var en variant, en sideform, som også kunne findes i andre lands
byer i Midt- og Vestjylland, nemlig uden
tægter som overordnet inddeling og uden
fælles fast omdrift/rotation. De største en
heder i markerne var følgelig de føromtalte
åse, skifter, fald eller stykker, hvad der be
kræftes af det kort, der blev udfærdiget i an
ledning af Herning Bys udskiftning i 1795.
Systemet i Herning By betød endvidere,
at den enkelte bonde har haft en vis frihed
til at inddrage de agre i sin dyrkning, som
han har kunnet overkomme at gøde og
drive, og som måtte passe ind i vejrforhol
dene de enkelte år. Han har altså ikke i
overvældende grad været besværet af de af
taler mellem bymændene om dyrkningen,
som man ellers hidtil har anset for at være
det væsentlige i landsbyfællesskabet.
MARKERNE HAVDE NAVNE
Af markbøgerne fremgår det, at markerne
havde navne. I fællesskabstiden, hvor bøn
dernes agre lå spredt mellem hinanden, var
marknavne nødvendige af hensyn til den
daglige kommunikation. Nogle af navnene

kan have været i brug lige siden landsbyens
grundlæggelse. Hvornår det så var, er en an
den sag. Men det må have været før ca.
1200, der må anses for at være det seneste
tidspunkt for opførelsen af Hernings gamle
stenkirke. Og det har formentlig været efter
ca. 1050, idet der ikke er fundet spor af no
gen vikingetidslandsby under den Herninglandsby, som vi kender.
Der er adskillige marknavne, men des
værre har det ikke været muligt at tyde dem
alle. D et er heller ikke muligt ud fra markbøgerne at klargøre nøjagtigt, hvor de lå.
Her kommer udskiftningskortet fra o. 1800
os til afgørende hjælp. Mere herom senere.
BEKLAGER SIG AT LIDE STOR SKADE
AF ULVE
Men det drejede sig ikke om marker altsam
men. Også andre oplysninger er af interesse
for at vurdere bøndernes kår. Herom for
tæller markbogsekstrakten: -Deris Ildebrand
E r Heede Thurfue som de med Beshuerlighed bruger
fo r Grunden er sandig.
Ingen Klynemose, Fiskeri, S k o u f eller anden Her
lighed
Faedrijft bestaar udi Heeden. M a n holder Hyrde
tilQuegett.
Beklager sig a t L ide S toer Skade afUIfue«.

Hvordan det er lykkedes at binde opmå
lingskommissionen på ærmet, at man ikke
havde adgang til tørvemose, står hen i det
uvisse. Knudmosen lå dog ikke langt borte.
Ellers er det et gennemgående træk, at bøn
derne i meget stort omfang skar hedetorv,
dvs. hedens lyng- og morlag, en fremgangs
måde, der i det lange løb var skadelig for ef
tertidens græsning og opdyrkning.
GØDNINGEN VAR ET PROBLEM
I modsætning til så mange landsbyer og
gårde anføres det ikke i modelbogen, hvor-
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dan jorden i Herning By blev gødet. D et er
ærgerligt, for gødningsproblemet var for
mentlig bøndernes største. Og vi kan
næppe slutte noget om Hernings forhold i
den henseende ud fra modelbogens oplys
ning om Herningsholm: »Til dens gødsk
ning bruges alene klimüg«. H) Samme op
lysning gives om Gullestrup. Men for såvel
hovedgården som for nævnte landsby gæl
der, at man her havde langt større adgang til
hø og dermed til vinterfodring og gødning
end Herning By.
Går vi til Lund By (d.v.s. Gjelleruplund)
finder vi, at staldgødningen suppleredes
med tørveaske, i Lille Langelundsgård og i
Nørre Fastrup med tørvesmuld, mens for
stærkningen i Sunds og Hollingholt bestod
af både tørveaske og tørvesmuld.
Utvivlsomt har man i Herning styrket
staldgødningen på en eller flere af foran
nævnte måder.
TYNGENDE HOVERI
OG BYGNINGER AF PINDEVÆRK
Fra Herning er desværre ingen landsbyved
tægt (bylov, byskrå, vide, grandebrev) beva
ret, sådan som det er tilfældet for bl.a. nabolandsbyerne Snejbjergs, Tjørrings og Ørres
vedkommende.12)
Og præsteindberetningen fra 1638 til
Ole Worm er for Hernings vedkommende
i modsætning til nabosognenes kort og
nærmest vildledende. l3) Derimod giver
den indberetning af 12. decem ber 1765,
som præsten i Rind og Herning sogne, Vi
tus Bering, indsendte til biskop Bloch i
Ribe et ganske godt indblik i sognets for
hold. Blandt andet fortæller han, at
»Begge Sognes bedste Næring er Strømpe
Bind og Handel paa Kiøbenhavn og andre
Kiøbstæder i Landene«, samt at man i
Herning næsten overalt kan dyrke alle
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slags korn, dog uden at kunne sælge noget
deraf.
En forklaring på disse lidt modstridende
oplysninger giver han ikke. Her kan det
være nyttigt at skæve til indberetningen fra
præsten i Gjellerup.
»Jegkan ey dømme andet endAvlingen kunde her
paa defleste Staderforbedres da en storDel]ord ligger
hen i Lyng. Men saa lange Bonden har det strange
Hoverie-Arbejde at giøre ogdrive med til Husbondens
(dvs. godsejerens (forf.)) Gaard, har han neppe den
fornødne tidtilatfremme ogdrivesit egetdet mindste og
fomødneste. Blev Hoveriet lattet og Gemeen Mand
som veddenne Egns brugelige Hose-Binder bleve temmeligkialen ogvandtudenstrengesteArbejde, opmun
tret til bedre at bruge de afGud givne Legems Krafter
tilJord- ogAgerDyrkning kundeAvlingen merckelig
(dvs. markbart (forf.)) ogmedFrugtforbedres«.
Når Vitus Bering forholder sig tavs om
hoveribyrden, kan grunden være, at ejeren
af Herningsholm havde kaldsret til kirkerne
i Rind og Herning.
Om bygningernes kvalitet giver præsten
i Gjellerup følgende beskrivelse:
»Bygningernes Beskaffenhed ere her almindelig
heel ringe og ere ey mod andre Egnes Bygninger uden
Pinde-Varck at regne, thi her er langt til Kiøb-Stader
at hente Tømret. 7 a 8 Miel til Horsenspaa den Østre
ogligesaa langt Vastre tilRingkjøbing — *. ,4)
FORKLARENDE BEMÆRKNINGER
Ordet »by« knyttedes meget ofte, måske
endda altid, til landsbyernes navne for at
understrege, at der var tale om en landsby,
hvorved vistnok forstodes mindst 3 mel
lemstore gårde.
Hvad vi i dag kalder en by, betegnedes
dengang som købstad, hvortil knyttedes
særrettigheder for handel og håndværk
nedfældet i et købstadsprivilegium.
Jordejendomme ser efter matrikelmate
rialet ud til at kunne inddeles i grupper ef-
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ter følgende grove hovedlinjer: Huse (un
der 1 td.htk.), bol (1-2 tdr.htk.), halvgårde
(2-5 tdr.htk.) og helgårde (5-12 tdr.htk.).
Hvad der lå derudover betegnedes sædvan
ligvis som godser. I løbet af 1800-tallet
brugtes udtrykket proprietærgård om smågodser i størrelsesordenen 12-20 tdr.htk.
Tønder land og tønder hartkorn inddel
tes i 8 skæpper å 4 fjerdingkar å 3 album
(=hvid) å 4 penninge.15)
LANDBOREFORMERNES TID
CA. 1760 - CA. 1810
»Karte over Herningbyes M a rk i HemiugSogn H a m 
merum Herred R ingkiffbingA m t opmaalt og udskif
tet 2 7 9 5 afMicbaelsen. Tegnet 1810 afBabnsen. Rig
tig Copie*.

Sådan lyder teksten på et udskiftningskort fra Matrikelarkivet, her gengivet i
stærkt reduceret målestok.
Baggrunden for kortets tilblivelse er de
talrige landboreformer, der under det ene
vældige styre fandt sted i sidste halvdel af
det 18. og i begyndelsen af det 19. århund
rede. De medførte så store og hurtige æn
dringer af landboforholdene, som aldrig før
set i dansk historie. Mest kendt er vel - om
end ufortjent mener nogle - forordningen
af 20. juni 1788 om stavnsbåndets ophæ
velse. Men der var adskillige andre. D et var
således forordningerne af 29/12 1758, 28/12
1759,8/3 1760 og især af 13/5 1776,23/4 1781
og 15/6 1792 om udskiftning af landsbyer
nes jord, der omskabte landet.
Der var tale om en lovgivning, der trin
vist inddrog flere og flere områder i udskift
ningen. Først skulle landsbyer skilles fra
landsbyer, idet det ikke var usædvanligt, at
både overdrev og dyrkede marker kunne
være fælles for to eller flere landsbyer. Der
næst skulle både de dyrkede og de udyrkede områder opmåles og omfordeles på en

sådan måde, at hver gård fik så få stykker
som muligt, helst kun et par. De betydelige
omkostninger kunne være en hæmsko for
lodsejerne, og det vil i regelen sige gods
ejerne, men ved forordningen af 15/6 1792
tillodes det godsejerne at fordele de på
løbne udgifter på de implicerede fæstebøn
der. Hvad angik udflytningen af gårdene fra
landsbyerne til de nytildelte marker, blev
den opmuntret gennem en, ganske vist be
skeden, bygningshjælp iflg. forordningen af
13/5 1776.
HERNINGS BØNDER SELVEJERE
I 1790
I løbet af juni og juli 1790 bortsolgte Herningsholms daværende ejer, kammerherre
Holger Sehested, syv fæstegårde og et jordløst hus i Herning by. Dermed var næsten al
fæstejord i landsbyen blevet selveje, vist
kun bortset fra en enkelt mindre ejendom,
som må antages at være afhændet kort tid
efter. D et drejer sig om nr. 15 på kortet, til
hørende Morten Westrup, der havde købt
Herningsholm den 1. juni 1791.
Omtrent samtidigt afhændede Holger
Sehested praktisk taget rub og stub af det
øvrige ham tilhørende fæstegods i Herning,
Rind, Gjellerup og Ikast sogne.16)
Herningsholms ejer benyttede sig gan
ske klart af det enevældige styres ønske om
at fremme fæstegårdenes overgang til livs
fæste, arvefæste eller allerhelst til selveje.
Således havde den kongelige forordning af
13. maj 1769 bestemt, at fæstegods efter an
søgning kunne afstås til selveje, uden at det
formindskede og evt. ukomplette gods mis
tede sin skattefrihed på hovedgårdsjorden.
Og ved en forordning fra dec. 1784 fritoges
godsejerne for at hæfte for de nye selvejeres
skat.
Dertil kom, at forordningen af 20. juni
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Formindsket gengivelse afRentekammerets/Kongens skrivelse a f23. december 1789 til kammerherre Holger Sehested Hemingsholm.
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Vdsnitaf»Kort overLundenæsAmtm.m.underdetKgl. VidenskabemesSocietetsDirectionvedrigtigLandmaalingoptagetogvedtrigono
metriske Operationerprovet. Reduceret ogtegnetafP. Harboe 1 8 0 3 D a kortet er tegnetpå grund lagaf].Johnsens kort. afspejler det således
tilstanden 12 år tidligere.
Bemarkelsesværdigterdetstoreantalstednavne,der leder tanken benpå tidligere tiders skove.feks.Birk,Lind,BuskogHesselbjeigsamt
navne, hvori indgår •skov. ‘bolt-(— lille skov), dund*. *ris*og-kost*(— krat; Ikast, a fY cost (ca. 1325). takskrat). E n lille resta f oldtidsskovene ses vest forKollund.
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1788 om stavnsbåndets ophævelse - samt
andre forordninger - havde brudt godsejer
nes magt over fæstebønderne.
DEN ENEVÆLDIGE REGERING
KRÆVEDE UDSKIFTNING
I en skrivelse af 16. januar 1790 meddelte
D et Kongelige Rentekammer amtmand
Hansen i Ringkøbing, at Hans Mayestæt
under den 23. december forrige år allernådigst havde givet ejeren af Herningsholms
gods, kammerherre Holger Sehested, tilla
delse til bortsalg af fæstegods til selveje.
Hertil knyttedes dog som betingelser, at
bønderne forpligtedes til udskiftning af de
res jord inden en vist frist »og derved at til
legge enhver af de ved Godset værende
Huusmænd fornødent Jordsmon til en Koe
og nogle Faars Græsning og Fodring«. End
videre måtte der ikke pålægges eventuelle
tilbageblivende fæstebønder større hoveri
end hidtil.
Alt dette tilskrev amtmand Hansen Her
ningsholms ejer under 20. januar 1790.
Denne skrivelse er bevaret på Herning Mu
seum, som beredvilligt har stillet en foto
kopi til rådighed.
HERNINGEGNEN I 1791
D et forholder sig så heldigt, at der fra den
tid er bevaret et fortrinligt kort over Herningegnen. Det hænger sammen med, at
Det kongelige danske Videnskabernes Sel
skab i tiden 1760-1841 lod fremstille en
række fremragende kort over landets amter
og over landet som helhed, de indtil da
bedste kort. De store amtskort, der blev
trykt i kobberstik, opnåede betydelig folkeyndest, fordi de ud over den store og hid
til ukendte nøjagtighed og rigdom af detal
jer også var meget smukke.
Grundlaget for denne kortudgivelse var

835 håndtegnede målebordsblade, som
imidlertid aldrig er blevet trykt, hvad der
heller ikke har været tilsigtet, hverken af Vi
denskabernes Selskab eller af Geodætisk
Institut, hvor de senere blev opbevaret.
Men der kan skaffes fotokopier, og det er
umagen værd. J. Johnsens håndtegnede
målebordsblad fra 1791 over Hammerum
herred giver os for første gang i historien et
egnskort af betydelig præcision og med
mange enkeltheder: landsbyernes form,
store og små veje samt næsten alle gårde og
huse uden for landsbyerne anført med
navn. Hertil kommer illustrationen af plan
tevæksten. D et ses tydeligt, hvordan de
dyrkede - hvide - områder næsten forsvin
der i de omgivende hede-, eng- og mose
strækninger. Træer er på egnen en stor sjæl
denhed. Højdekurver var endnu ikke op
fundet eller taget i brug.
Hernings gamle kirke ses ca. 50 m vest
for den nuværende Hedeagerkirke. Den er
aftegnet med tårn, hvad den ikke havde i
virkeligheden, idet den modsat nabokir
kerne var »kullet«. D er er da heller ikke tale
om en tro gengivelse, men om en fast signa
tur. Lidt nord for kirken ses Stavning H(us)
beliggende omtrent, hvor vi nu finder CFkasemen. Længere mod nord ses gårdene
Sønderager, Lillelund og Salholt samt
landsbyerne Holing og Gullestrup. Syd for
kirken er landsbyens tofter afsat som en
uregelmæssig hestesko. Her lå gårdene og
husene, desværre uden at de er afsat enkelt
vis. Den gamle landevej fremtræder i et for
løb, som den formentlig har haft i århund
reder, og vi ser, at den vestfra fører over
Tyvkær bæk ved Langvad for derefter at
tage retning mod landsbyen Herning.
Mellem landsbyen og Herningsholm ses
på vejens sydside Herning Skole fra 1734,
den eneste fungerende skole i Hammerum
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herred dengang.17) Lige syd herfor ligger
gården Nyborg, der er omtalt i folketællin
gen fra 1787, 1801 og 1834, og som omkring
1840 fik navneforandring til Herninglund,
hvad der fremgår af folketællingerne fra
1840 og 1843. Stedet er i dag vestsiden af
Smallegade, som egentlig var gårdens ind
kørsel.
O mtrent midtvejs mellem gårdene Ny
borg og Hol tbjerg blev gården Lavlunds/
Laulunds jord frasolgt Herningsholm i
årene 1793-95,18) og dens bygninger opført
nord for markvejen (nu Silkeborgvej 3) for
mentlig kort efter.
Samme markvej udviklede sig i løbet af
1800-tallet til Hernings hovedgade, idet en
ny øst-vestgående vej omkring 1830 blev
anlagt syd for Gammel Landevej i næsten
lige linje mellem Snejbjerg og Hammerum
som en del af hovedlandevejen mellem År
hus og Ringkøbing. Blot måtte den i Her
ning følge den gamle markvejs bløde sving.
I »Danmarks Stednavne« er målebordsbladene angivet med »VSKorig«, dvs. Vi
denskabernes Selskabs originalkort.
UDSKIFTNINGSKORT I TUSINDVIS
Ved udskiftningerne skulle der udfærdiges
kort over de opmålte og omfordelte jorder.
Originalkortet overdroges til ejerlavets stør
ste lodsejer, og en kopi deraf indsendtes til
Rentekammeret. En del af disse kort findes
nu i Matrikelarkivet i København, og de
udgør en meget væsentlig kilde til dansk
landbrugshistorie. Her finder vi bl.a. de
gamle veje, gårdenes og husenes beliggen
hed, afgrænsningen af markerne fra fælles
skabets tid, markernes navne, de nye ejerskel samt - meget ofte - lodsejernes navne
med angivelse af, hvilke lodder de ejer.
P. Stavnstrups og Axel Steenbergs skil
dringer af de økonomiske og juridiske for
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hold i henholdsvis »Herningsholms Hi
storie« (1917) og »Herningsholm og hosebinderne« (1982) kan derfor suppleres med
oplysninger fra to kort vedrørende lands
byen Herning: kortet over markernes ud
skiftning i 1793 samt kortet over de i 1801
udskiftede heder, enge, kær og moser.
KORT OVER UDSKIFTNINGEN AF
HERNING BYS MARK I 1793
Kortet viser tydeligt, at vejen vestfra drejer
ind ad den vestlige del af den nuværende
Gammel Skolevej, hvor den passerer tæt
syd om Storgaard, der er afsat som en dob
beltgård. En efterfølger ligger endnu Gam
mel Skolevej 86-90. Derefter tager vejen en
skarp drejning mod nordøst i nogen afstand
fra endnu en dobbeltgård, Nørgård, for
mentlig dengang beliggende omtrent, hvor
»Jyde Marked« på Glentevej 16 nu ligger.
Den fortsætter så op over den bakke, hvor
Set. Johannes Kirke blev opført 1933-53.
Gennem mange år var navnet på denne
færdselsåre Gammel Landevej, men i be
gyndelsen af 1970-erne fik den sydvestlige
del navneforandring til Færøvej.
Fra Storgaard går imidlertid en markvej
mod øst forbi en række mindre gårde og
huse. D et er Gammel Skolevej. Navnet har
den efter en skole, der i 1882 blev opført
ved vejen, og som gennem tiderne har haft
forskellige navne: Herningby Skole, Her
ning Landskole, Kapelvejs Skole, Vesterga
des Skole og Vestervangskolen.
Vistnok efter tidens skik lå gårdene på
grænsen mellem mark og eng. Det var for
mentlig den beliggenhed, der måtte fore
komme mest praktisk med henblik på
transport af kreaturer og markredskaber,
måske også af hensyn til vandforsyningen.
Skal man udpege kernen i landsbyen
Herning for 200 år siden, må det blive nord-
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IMskiftningskort over Herningbyes Mark, udskiftet 1795.
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siden af den vestlige del af den nuværende
Gammel Skolevej. Dér og i kort afstand der
fra finder vi gårdene på deres tofter samt
huse beboet af daglejere, småhåndværkere
og andre småkårsfolk. Nogen imponerende
landsby var det ikke.
GAMLE OG NYE MARKNAVNE
PA KORTET
En sammenligning mellem kortets mark
navne og markbøgernes fra 1683 er des
værre ikke let og viser ikke klart, hvilke for
andringer der er sket i de mellemliggende
år. Ganske mange navne findes begge ste
der, og de afmærkes i det følgende med års
tallet 1683, men nogle er ulæselige, andre
har formentlig ændret sig i tidens løb, og
nye er kommet til.
Øster Mark finder vi langt mod øst, nord
for den østlige del af Bredgade.
Skiden-Jord lige øst for Smallegade. Ski
den betyder snavset, det vil sige fuld af
ukrudt.
Koe Agre (1683) omkring Nørgaards
Allé.
Fæstie-Agre (1683) lige øst for Møllegade
og nord for Bethaniagade. En fæsti kan
være en fold bestående af jorddiger, gærder
eller hegn, eller der kan være tale om en
mere eller mindre simpel bygning.
Formålet med en fæsti kunne være at
tilvejebringe et opsamlingssted for løstgående kreaturer eller at skabe et værn for
kvæget, dels mod vejret og dels mod ulve. I
Markbogsekstrakten fra 1683 læses som
tidligere nævnt: »Beklager sig at Lide Stoer
Skade af Ulfue«. Den sidste af arten - en
stor han - blev ifølge den officielle histori
eskrivning skudt så sent som natten til den
21. juni 1813 af skytten på Estvadgaard nær
Skive.19)
Lokalhistorikeren, konsul Eli Jepsen,
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Herning, har imidlertid i et brev af 13. ja
nuar 1988 oplyst, at en oldemor til den nu
værende ejer af »Kirkegaard« i Nr. Vium
sogn mellem Videbæk og Kibæk for mange
år siden fortalte ham om en ulvejagt i 1826,
hvor sognets beboere i en gravhøj på går
dens mark skød to voksne ulve, en han og
en hun, samt fire unger. Gravhøjen findes
endnu og kaldes Ulvehøj.
Sammenholder man marknumrene med
ejernavnene i kortets højre hjørne, ses det,
at Fæstie-Agre tildeles bonden Mads Uhr,
hvis navn er kendt som en af fortællerne i
St. St. Blichers »E Bindstouw«, hvor han be
retter om Knudmosen og en hjælpsom
»Staahkelsmand« fra Rind.
Nordre Lang Fald (1683), nu markeds
pladsen og området vest herfor antagelig til
Paghs Allé. Fald er et udtryk, der ofte bru
ges i Jylland som betegelse for en del af
landsbymarken svarende til et agerskifte.
Med udtrykket vil man utvivlsomt angive,
at agrene falder/skråner i samme retning.
Søndre Lang Fald (1683) nord for Dalgas
Allé.
Glar-Bierg Agre omkring Kikkenborgvej. Glarbjerg betyder formentlig »udsigts
bakken«. »Kikkenborg« er sandsynligvis en
lidt ironisk omskrivning fra 1800-tallet med
betydningen: den beskedne ejendom, hvis
væsentligste rigdom består af en god udsigt.
(Sammenlign Pjaltenborg, Rottenborg, Sul
tenborg o.L).
Neden Bierge Høy Agre lå sydøst herfor
omkring Manø-vej.
Mellem-Braad Agre omkring Thujavej
og Berberisvej. O rdet Braad er sandsynlig
vis i slægt med »at bryde«, altså »opbrudt
jord«.20)
Præste-Vei Agre (1683) lige øst for vejen
mellem Rind Præstegård og Hernings
gamle kirke, der var annekskirke til Rind. I
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dag skal agrene søges på begge sider af Gy
vel vej og Enebærvej. Disse to veje samt
Fuglsangsvej følger nogle af de skel, som
blev afstukket ved udskiftningen og omfor
delingen af jorden i 1795.
Store-Høy Agre (1683) strakte sig vest for
Mørupvej og omkring Sandagervej.
Lang Agre, Stakket Agre (stakket=kort)
samt Leer-Pyt Agre (1683) lå vest for den
sydlige ende af Holstebrovej. Lergrave var
almindelige, idet der altid var behov for 1er
til husklining og til gulve.
Smede Agre (1683) lå vel omtrent, hvor
vi i dag finder Gefionsvej.
Duhdall (=D uedal) Agre (1683) og
Oven Duhdall Agre skal søges omkring
Hyldevænget, Platan vej og Fyrrevej samt
syd herfor.
Mest interessant af alle kortets navne er
utvivlsomt Gammel-Jord (1683), der må
placeres i området vest for Ellevænget om
kring Cypresvej og Taksvej. Er det Hernings
ældste marker eller tofter? Har der ligget en
endnu ældre landsby her?
Mere herom senere.
En sammenligning af udskiftningskortet
med markbogen fra 1683 synes med sikker
hed at vise, at Mellem Braad Agre, Glarbierg Agre, Neden Bierge Høj Agre samt Lille
Mose Agre er opdyrkede mellem 1683 og
ca. 1800. Nyopdyrkningen kan groft anslås
til omkring 20%. Det er ikke meget i løbet af
et århundrede set med nutidens øjne, men
dog et tegn på, at hedeopdyrkningen var i
gang længe før Hedeselskabets tid.
Mod nordvest ses et par engstykker med
betegnelsen »Maae-Eng«. Her er brugt or
det »made«, der er i slægt med »at meje«, og
hvorved der formentlig forstås en eng, der
anvendes til høslæt i modsætning til en
græsningseng, der på grund af sin ujævnhed
ikke kunne slås med le.21)

GAMMELT HERREDSTING
1 HERNING?
En nøjere sammenligning med Markbogen
fra 1683 viser, at korttegneren har glemt at
sætte navn på de allervestligste agre, Tingagre, der skal søges lige vest for GammelJord, det vil sige øst for den nordlige del af
Damgårdsvej.
Men hvorfor navnet Tingagre? Har der
været herredsting i fortidens Herning? Der
findes vistnok ingen historiske efterretnin
ger herom. Men der er vistnok heller ingen
historiske efterretninger om et tingsted i
Hammerum, skønt et sådant er en alminde
lig antagelse, fordi herredet er opkaldt efter
Hammerum.22)
Eller stammer agrenes navn fra, at de lå
nær den vej, som benyttedes, når folk skulle
til tinge? Teorien kunne støttes af, at det i
Erik Pontoppidans »Den danske Atlas« fra
1769 meddeles, at der har været Herredsting i Snejbjerg. Galgehøj, der endnu eksi
sterer, er en mindelse om den tids straffesy
stem.
Om Tingagre skulle have noget som
helst med Herningsholm birketing (16461785) at gøre, er vel tvivlsomt.23)
STJERNE- OG BLOKUDSKIFTNING
Selv om det ikke er let at følge alle enkelt
heder på kortet, så fremgår det alligevel ty
deligt, at udskiftningen har været af den al
mindelig type: en blanding af stjerneud
skiftning og blokudskiftning. Med en sådan
ordning kunne bønderne begrænse udflyt
ningen til de nytildelte marker, hvad der
kunne være en fordel, i hvert fald i første
omgang, for en udflytning var dyr, og den
udflyttede bonde mistede en del af sine so
ciale forbindelser.
Udskiftningen i Herning ser ikke ud til
at være gennemført særlig effektivt og dybt-
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HemiugByesJorder, 1801.

gående, hvad der ikke var sjældent ved de
tidlige udskiftninger, og hvor det drejede
sig om selvejerbønder.24) Fejlene måtte
man så rette i de følgende årtier. En af for
delene ved selveje var, at jord let kunne
handles.
PLØJNING OP OG NED AD BAKKE
De pile, der er afsat på kortets marker, angi
ver pløjeretningen og peger formentlig
uden undtagelse mod markens højeste del.
Sammenligner man med højdekurverne på
moderne kort, ser man, at bønderne plø
jede på tværs eller på skrå af højdekurverne,
så at skelfurerne mellem agrene, agerre
nerne, fik det mest hensigtsmæssige fald og

derved den bedste dræningseffekt. Faldet
måtte ikke være så ringe, at afvandingen
udeblev, og ikke så stærkt, at der opstod
erosion. Af markbøgerne fra 1683 fremgår,
at agrene var lange og smalle. Smalle, fordi
mange bønder, men dog ikke nødvendigvis
alle i landbyen, havde del i samme mark.
Lange, fordi pløjningen i regelen foregik
med den ca. 3 m lange og tunge hjulplov
trukket af sædvanligvis 4-8 stude eller 4-6
heste og med 2-3 mand til at styre trækdyr
og plov. Et sådant spand kunne ikke »vende
på en tallerken«. Også de udskiftede marker
blev i regelen lange. Først da den lettere
svingplov slog igennem i løbet af 1800-tallet, krævedes mindre vendeplads.
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UDSKIFTNING I 1801 AF HERNINGS
HEDER, ENGE, KÆR OG MOSER
Få år efter, at Herning bys mark var blevet
udskiftet, kom turen til landsbyens heder,
enge, kær og moser.
I den anledning udfærdigedes »Kort
over Heerning Byes Heede (overstreget
og rettet til »Jorder«) beliggende i Ham
merum Herred, Ringkjøbings Amt, H eer
ning Sogn og Bye opmaalt Aar 1800 af S.
Rich, udskiftet 1801 af Michaelsen, afcopieret 1816 af Howitz«. Hertil er føjet
»Denne Copie kan antages«. (Nemlig som
matrikelkort!).
HEDE OMKRING HERNING
Det ses, hvordan heder, enge, kær og moser
ikke alene lå uden om de dyrkede marker
(hvide, uden signatur), men også skar sig
ind mellem og ind i disse på uoverskuelig
vis.
Nørre Heede strakte sig på begge sider
af Gammel Landevej fra Gammel Kirkevej
og langt mod øst indtil gården Laulunds
(fejlskreven Lannelunds) mark. Som en
sort plet nord for GI. Landevej er en grav
høj afsat med navnet »Flaae Høj«. Betyd
ningen er utvivlsomt »Flade Høj«, og den
er lige så utvivlsomt identisk med »Frue
høj«, der har givet navn til gården »Fruehøj«. Sådan er navnet anført på Generalsta
bens kort fra 1913. På Geodætisk Instituts
kort fra 1946 er samme gårds navn ændret
til »Fredhøj«.
Vester Hede lå omkring og vest for den
nuværende Holstebrovejs sydlige del.
Sønder Hede ses omkring Sandagervej,
Mørupvej og Damgårdsvej umiddelbart øst
for Hedelandsvej.
Hvolmose Kier og Hvolmose (hvol=
hul) lå syd for landevejen mod Snejbjerg og
øst for Tyvkær Bæk.

Bakkepartiet vest for Herning gamle
kirke, der ikke er med på kortet, betegnes
Stouning Bache (=bakke). På andre kort
bruges stavemåden Stavning. Betydningen
er: højde, der springer frem i terrænet som
en skibsstavn/stævn.25)
Knudmosen, der opfylder den sydøst
lige del afkortet, blev udskiftet i talrige me
get lange og ofte overordentligt smalle par
celler. De sociale forskelle fremgår af de til
delte lodder.
En stor og omfattende udskiftning var
foregået i juni 1796, hvor bønderne i Lind
By og Koustrup i Rind sogn samt i Birk By i
Gjellerup sogn havde fået deres dele af mo
sen udskiftet.26)
Som en oase i Nørre Hede er aftegnet
Herning Skole-Jord med to bygninger. Sko
len, der som tidligere nævnt blev grundlagt
1734, blev efter en ombygning i 1882 gjort
til fattiggård for i løbet af 1900-tallet at blive
husvildebolig. Den forsvandt o. 1970 ved
anlæggelsen af sygehusets parkeringsplads
ved Gammel Landevej.
HERNINGS BØNDER VAR
INDEKLEMTE
Kortet over Herning bys udskiftede over
drev m.m. ser ved første øjekast lidt kede
ligt ud, men er alligevel ganske interessant,
fordi det formentlig giver svaret på, hvorfor
herningbønderne regnedes for fattige: de
havde simpelthen for lidt overdrev og især
for lidt eng til at skaffe tilstrækkelig græs
ning og høslæt.
Kortet viser, at den nordre grænse for
landsbyens jord lå et stenkast syd for den
gamle kirkegård ved Gammel Kirkevej.
Herningbønderne havde således hverken
lod eller del i de store kær og enge nord for
Sønderager og Brændgårde. Resultatet var
for lidt gødning efter vinterfodringen.
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Til sammenligning kan tjene, at mens de
9 gårde i Herning i 1683 vurderedes til en
samlet avl på 39 læs »middel hø« samt »ond
græsning« til 17 høveder, var de tilsvarende
tal for de 8 gårde i Sunds 192 og 80 takket
være »et temmelig godt kær«, som der står i
Modelbogen. I Sunds var der således i gen
nemsnit 5 gange så megen gødning til rådig
hed pr. gård som i Herning.
De grænser for landsbyen Hernings mar
ker, som fremgår af kortet, svarer ganske til
markbogens oplysninger fra 1683: »Mareken
strecher sig udi Øster og Vester, Øster til
Gaardens (d.v.s. Herningsholms, forf.)
March, i Vester til Lang Vaed, Norder til
Kirchen«.
SKEL FRA OMKRING 1500 ELLER ENDNU ÆLDRE?
Men hvornår blev skellene sat mellem Her
ning bys jord og naboernes? Det viser sig, at
sandemænd i 1490 i et pergamentsbrev til
»Hammerum herritzsting« havde kundgjort
»rett marckeskiell« for »Hørning by marck«
mod øst til »Laulund husted marck«, ligele
des samme år mellem Herning by på den
ene side og Sønderager mark og »Kircke by
marck« på den anden.27) D et betyder, at de
diger, der endnu kan ses et halvt hundrede
meter syd for den gamle kirkegård ved
Gammel Kirkevej, kan være fra den tid,
medmindre de skulle være en følge af markfredsforordningen af 29. oktober 1794. Den
første løsning er ikke grebet ud af luften,
idet et dige i 1504 omtales som skel for den
østligste gård i Laulund, d.v.s. det ældste
Laulund.28)
Skellet mod syd mod »Baggisgaard« fast
sættes af sandemænd i 1573.29)
Brugen af sandemænd kunne tyde på, at
det er endnu ældre skel, der slås fast, evt. ef
ter en skelstrid.
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HVOR LA HERNING FOR 1000 ÅR
SIDEN?
Blandt herningensere er det almindeligt
kendt, at den nye bebyggelse, der voksede
op efter opførelsen i 1827 af et ting- og ar
resthus ved en markvej vest for gården Lau
lund, efterhånden overtog navnet Herning
efter den landsby, der lå et par kilometer
vestligere. Men har denne landsby da så
ikke altid ligget dér lidt syd for sin i 1887
nedrevne kirke?
Næppe, i hvert fald ikke længere end si
den ca. 1050. Sagen er, at der i landsbyområ
det omkring Gammel Skolevejs og Gammel
Landevejs/Færøvejs vestlige ende ikke er
fundet rester af en landsby fra vikingetiden
(ca. 750 - ca. 1050), ej heller fra den foran
liggende germanske jernalder, skønt navnet
Herning af stednavneforskere menes at
stamme fra tiden ca. 300- ca. 750?°)
Men hvor lå så Herning før ca. 1050? Vi
ved det ikke. Men nyere arkæologiske un
dersøgelser tyder på, at udskiftningskor
tene kan hjælpe med til en lokalisering, og
at førmiddelalderlige landsbyer i et ikke
ubetydeligt omfang kan findes på marker
med betegnelser som Gammeljord, Gam
melmark, Gammelager, Gammeltoft, Gam
melby og lignende.31)
Skulle der således have ligget en fortids
landsby Herning på Gammel-Jord vest for
Ellevænget omkring Cypresvej og Taksvej?
På Hemingegnen er marknavne af før
nævnte type ganske hyppige.
SELVEJET GAV ARBEJDSLYST
Hvis man ønsker et indtryk af, hvordan ud
skiftningen vurderedes af den nærmeste ef
tertid, kan man f. eks. læse, hvad pastor Fabricius omkring 1810 beretter fra sine to
sogne, Snejbjerg og Tjørring:
»Udskiftning har havt Sted overalt i disse
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to Sogne, og siden denne har Jorddyrknin
gen vundet meget, ja man kan vist sige, at
Udskiftningen frem for alt har virket til Lan
dets og Bondens Held. Utallige vare de for
henværende Forhindringer, der under Fæl
ledsskabet modsatte sig Bondens Vel, utal
lige ere derimod de nuværende Fordele, som
Udskiftningen medførte. Mange Jordstykker
liggende ved Udsiderne af Marken, der vare
forhen forsømte formedelst Fraliggenheden,
og begroede med Lyng, ere nu bragte under
Ploven, og afgive allerede god Fordeel.
Mange Stykker Mosejord forhen utilgjængelige formedelst Sumper og Moratser ere nu
udgrøftede, alt skadeligt stillestaaende Vand
afledet, og afgive nu got og meget Høe. Jordprodukterne ere siden Udskiftningen anseeligen forøgede, thi alt benyttes med Flid og
Lyst. Iver og Fyrighed besjæler Agerdyrke
ren, siden han veed, at hans Jord og Englod
er og skal blive hans varige Ejendom. Den
ene kappes nu her i Egnen med den anden,
at indgrøfte, inddige og indhegne sin Ejen
dom, thi han glæder sig ved den Tanke, at det
skal komme Familie og Børn til Nytte efter
hans Død«.32)

AH, FARVEL DANMARK,
SAGDE KÆLLINGEN...
I den forbindelse skal man dog ikke glemme
beretningerne om, at vejen til tålelige kår gik
gennem et umenneskeligt og ofte helbredsnedbrydende slid med store skuffelser.
Ikke for ingenting findes den gamle tale
måde: »Åh, farvel Danmark«, sagde kællin
gen. Hun rejste fra Fyn til Jylland.
OVERRASKENDE
BEFOLKNINGSSTIGNING
I HERNING EFTER OVERGANGEN
TIL SELVEJE
Christian den Femtes Matrikel fra 1683 op

lyser, at der i landsbyen Herning er 9 gårde
- 2 store og 7 små - med 14 navngivne fæ
stere. Hvis vi regner med to kærnefamilier
eller husstande i hver af de to store gårde og
én i hver af de små, giver det 11 husstande,
som måske kan sættes til 5 personer hver,
altså 55 personer. Hertil kommer 3 sekun
dære fæstere, der kunne være aftægtsfolk
eller yngre familiemedlemmer, hver måske
med en ægtefælle. D ette giver et anslået be
boertal i Herningby på 61.
Folketællingen fra 1787 angiver, at der i
landsbyen Herning boede 58 personer.
Hertil bør lægges 4 personer i Skolehuset
fra 1734 samt 3 i gården Nyborg. Inden for
landsbyens område har beboertallet åben
bart været forbavsende konstant fra ca. 61 i
1683 til 65 i 1787.
På baggrund heraf er det ejendommeligt
at finde hele 25 navne på det kort, som blev
tegnet over Herning bys marker i forbin
delse med disses udskiftning i 1795. Med 5
personer anslået pr. hustand skulle det give
ca. 125 beboere inden for ejerlavet.
Folketællingen fra 1801 siger 124! 114 i
Herningby, 5 i Skolehuset og 5 i Nyborg/
Herninglund.
De mange navne på udskiftningskortet
over Herning Byes Heede/Jorder kan ikke
bruges som dokumentation for befolk
ningsforøgelsen i Herning, idet en del af
navnene hører hjemme i andre dele af sog
net, f.eks. i Sønderager og i Holing.
De følgende folketællinger viser en
usædvanlig stærk befolkningstilvækst for
alle sogne i Hammerum herred. Fra 1801 til
1840 voksede befolkningstallet i Herning
sogn fra 345 til 594 (72%), i Rind sogn fra
579 til 748 (20%), i Snejbjerg fra 416 til 673
(61%), i Tjørringfra 192 til 267 (39%), i Gjel
lerup fra 770 til 1086 (41%) og i Sunds sogn
fra 452 til 627 (32%).33)
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Minoreret sognekort over Herning ca. 1837.
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Men hvorfor voksede Herning sogns
indbyggertal stærkere end nabosognenes
allerede i begyndelsen af 1800-tallet? Den
nye amtsvej mellem Silkeborg og Herning,
hvori Hernings hovedgade kom til at indgå,
blev først anlagt omkring 1850, vejen mod
Holstebro i løbet af 1850-erne, og vejen fra
Søndergade i Herning over Knudmosen
mod Vejle tog man fat på i 1860-erne.
Ikke alt opklares på en studs.
KORT OVER HERNING CA. 1825
Desværre findes der ingen angivelse af,
hvem der har udarbejdet dette kort, ej hel
ler tidspunkt for udarbejdelsen, eller hvor
originalen findes. Om kortet vides, at det er
en fotokopi, som stadsingeniør Richard
Bækgaard i 1981 skænkede til Herning Mu
seum, som beredvilligt har stillet sit materi
ale til rådighed.
Kortet er blevet til efter 1795, hvor Her
nings dyrkede marker blev udskiftet, og ef
ter 1801, hvor Knudmosen udskiftedes.
Omvendt er det tegnet før opførelsen i
1839 af Herning Kro/Herning Gæstgiver
gård (nu Hotel Eyde), før oprettelsen i 1832
af Hernings første apotek på det vestlige
hjørne af Østergade og Smedegade og før
opførelsen i 1827 af Hernings første ting- og
arresthus, hvor den vestlige del af SchouEpa nu ligger, Østergade 8.
En sammenligning mellem kortene vi
ser, at der i tidsrummet mellem ca. 1801 og
ca. 1827 blev opført en lille halv snes gårde
og huse nord for mosen, blandt disse et par,
der i de følgende år skulle blive kendt som
»Kikkenborg« og Anton Lückes gård ved
den senere »Lykkesvej«.
Overgangen til selveje fremmede altså
oprettelsen af nye brug gennem lettere ad
gang til handel med jord.
Et nøjere studium af det gamle kort sy

nes at vise, at Hernings første ting- og ar
resthus blev opført på en østlig parcel af
gården Nyborg (fra beg. af 1840-erne kaldt
Herninglund) og ikke på en vestlig parcel af
Laulundgaard, som man ellers har ment det
i over et århundrede.5'1)
Kortets grundbestanddel er utvivlsomt
en række matrikelkort, der blev fremstillet i
tiden 1804 - ca. 1827 som forarbejder til ma
triklen af 1844, idet udskiftningerne havde
gjort matriklen af 1688 helt forældet. I før
ste halvdel af 1800-tallet blev de nye matri
kelkort i stort omfang »minorerede«, d.v.s.
formindrede, og sat sammen til sognekort,
som derved kom til at omfatte alle sognets
ejerlav. Sådanne minorerede sognekort
med påført tilblivelsesår findes i stort tal i
Kort- og Matrikelstyrelsen (førhen Matri
kelarkivet). For Hernings vedkommende
leder man dog forgæves efter et sådant kort
uden senere overtegninger.55)
De to lange streger på kortet viser de to
forslag til forløb af den nye vej mellem Ar
hus og Ringkøbing, hvis anlæggelse blev
lovfæstet ved »forordning om Veivæsenet i
Danmark af 29. September 1841«.56) Stre
gerne må være tilført kortet omkring 1843.
Initiativrige mænd i Herning påvirkede
myndighederne til at vælge den sydlige løsning.’7)
Den stærkt optrukne linje vest for Lau
lundgaard angiver gårdens vestre skel. Her
anlagdes senere Nørregade.
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TAK FOR HJÆLPEN!
En meget stor tak skal rettes til fru pastor
emeritus Karen Goil, Herning, uden hvis
enestående kendskab til gotisk håndskrift
det ikke havde været muligt at arbejde med
det gamle skriftlige materiale.
Ligeledes en tak til Herning Museum
ved museumsinspektør Søren Toftgaard
Poulsen og museumsdirektør Ulla Thyrring
samt til D et lokalhistoriske Arkiv i Herning
ved bibliotekar Doris Frederiksen.
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D e nyfundne kalkmalerier i Staby kirke
AfEgon Brondbjerg

I 1989 begyndte en restaurering af Staby
kirke, der af mange vil være bekendt for sin
smukke og særegne apsis. Som kirkeværge
fulgte jeg arbejdet, og var især optaget af,
om der skulle gemme sig kalkmalerier i kir
ken. Årsagen hertil var, at der for nogle år
siden faldt lidt kalk ned, og dengang var jeg
næsten sikker på, at det var maling og ikke
smuds jeg så i kalkresterne. Men jeg måtte

pænt vente til tiden, hvor restaureringen
kom igang.
Da håndværkerne så endelig kom, og be
gyndte at tage inventaret ned, da kunne jeg
ikke vente længere med at pille lidt i kalkla
get. Farver viste sig derved og afslørede, at
der gemte sig en form for kalkmaleri bag
kalklaget. Arkitekten blev underrettet, og
konservatorerne Karsten og Mogens Lar-

Detfardige resultatpå kirkens nordvag. Midtforses det smukke smedejernsgitter til Frandt deLindes kapel. (Foto: Forf.).
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D efa I jer. som de så u d inden konservatorerne var fardige m ed restaureringsarbejdet. (Poto:K.

Af. Larsen).

P å korsets fod afdakkes årstallet 1545 - d a måStaby-kalkm alerierne v a n udfort, (PototPorf.).
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'Denpæne dame*. (Foto:K. ogM. Larsen).

På etafdeatteroverkalkede malerier kunne man se Peterhugge oret
a f ypperstepræstens tjener. (Foto:K. ogM. Larsen).

Også i tamrummet var derfragmenter a f kalkmalerier. Bemærk
det lille ansigt vedfoden a f hvælvingens kryds. (Foto: Forf.).

På korbuens nordøstre væg var der også kalkmalerier, som dogkalkedes over igen: her ses -livets hjul*. (Foto:K.M. Larsen).
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sen, Ringe, kom til Staby kirke. Jeg var til
stede, men kunne fornemme, at eksper
terne ikke var særlig interesserede, da de
antog, at kalkmalerierne nok var fra ca.
1750. Men efterhånden som prøveafdæk
ningen skred frem, kom konservatorerne
efterhånden til kravetøjet på det, der senere
viste sig at være apostelen Johannes.
D et vakte interesse, for tøjet afslørede
sig stilmæssigt at være fra ca. 1550, hvilket
senere bekræftedes, idet der på korsets fod
afdækkedes årstallet 1545 skrevet i spejl
vendte femtaller. Under de nu fremdragne
kalkmalerier fra 1545 ligger iøvrigt endnu et
lag malerier fra ca. 1500. Der er tale om rent
dekorative motiver i form af rosetter og
buer.
De bibelske motiver, der efterhånden af
dækkedes på nordvæggen, forestillede de
hellige tre kongers tilbedelse afJomfru Ma
ria og Jesusbarnet, samt korsfæstelsen med
Maria og Johannes under korset. Samtlige
afbildede personer er forsynet med navne

bånd, skrevet i en blanding af latin og
dansk, så ingen af kirkegængerne kunne
være i tvivl om, hvad de så. D et vestligste
billede, har dog ikke noget navnebånd,
men vi kalder det »Den pæne dame« - det
forestiller muligvis Maria bebudelse.
Der er fundet fragmenter af billeder over
det meste af Staby kirke ved restaureringen,
men de fleste besluttede menighedsrådet at
lade dække til igen, da de fragmentariske
billeder ellers ville give kirken et noget ro
det præg. Derimod er de bevarede malerier
på kirkens nord væg meget harmoniske;
eksperterne karakteriserer dem da også
som virkelige kunstværker. Måske er de ud
ført af munke fra Mariager Kloster, men det
får vi aldrig bekræftet.
Arbejdet med restaureringen af kalkma
lerierne stod på i 6-8 uger, mens arbejdet
med kirken som helhed kom til at vare 13
måneder. Den 2. maj 1990 genindviedes
Staby kirke.

Egon Brandbjerg
Gårdejer og kirkeværge
Brondbjergvej 5
Staby
6990 Ulfborg
Født i Staby sogn

D et gamle vievandskar i Måbjerg kirkes våbenhus
A f Jens Ingvorclsen

De danske kirker besøges årligt af mange
mennesker, enten for i fællesskab at deltage
i de kirkelige handlinger, eller for i ensom
hed at se nærmere på de kulturhistoriske
mindesmærker, som vore gamle kirker jo
også er. Intet andet sted kan man blive stil
let overfor fortiden på så mange forskellige
måder. Kirkerne er et stykke levende hi
storie. Hver eneste af dem fremviser spor
efter vore forfædres færden her gennem år
hundreder.
Måbjerg kirke har også sine besøgende,
da den er indbegrebet af en vestjysk lands
bykirke. Kirken kan dog ikke bryste sig af at
besidde en rigt udsmykket apsis, eller til
byggede kapeller, spændende kalkmalerier,
eller et gyldent alter, som tilfældet er med
visse af nabokirkerne/1>Men Måbjerg kirke
ejer immervæk et stykke kirkeinventar, som
man kun har mulighed for at se ganske fa
steder i landet. Det funkler hverken i guld
eller sølv, men gløder i den grå granits dy
stre kulører, og sidder delvis indmuret i vå
benhuset. Nemlig kirkens gamle vievands
kar. Fig. 1.
Stenkarret er altså et vievandskar, et
stykke ægte middelalderligt kirkeinventar.
Vor fælles katolske fortid ligger mere end
450 år tilbage i tid, og flere spørgsmål træn
ger sig på, når man står og betragter det lille

vandkar af sten i Måbjerg kirkes våbenhus.
Hvad var et vievandskar, hvordan blev
det brugt, og hvor mange andre kar er der
bevaret? Man undrer sig også over, hvad
vievand - eller indviet vand, som det burde
kaldes - egentlig var.
VIEVANDSKARRET
»Du skal lave en vandkumme med fod
stykke af kobber til at tvætte sig i og opstille
den mellem åbenbaringsteltet og alteret og
hælde vand i den, for at Aron og hans søn
ner kan tvætte deres hænder og fødder deri.
Når de går ind i åbenbaringsteltet, skal de
tvætte sig med vand for ikke at dø«/2) I for
bindelse med Jesu første under, ved Bryl-

Fig. I. Vievandskarret i Måbjerg kirke.

138

JENS INGVORDSEN

luppet i Kana, findes i D et ny Testamente
en vigtig passage, hvor vievandskar igen
nævnes: »Nu stod der seks vandkar af sten
til brug ved jødernes renselse; de rummede
hver to eller tre spande«.(3)
Disse bibelvers viser, i hvor høj grad den
katolske kirkes anvendelse af vievandskar
er en del af vor kulturarv fra de jødiske tem
pelritualer. Romerkirkens vievandskar har
deres herkomst i de vandkar, der henstod i
forrummet i de antikke templer og oldkristne basilikaer, hvor besøgende kunne
rengøre sig før indgangen.
Karret med det indviede vand blev af
den grund opstillet ved adgangsmulighe
derne til kirkerummet. Bygningens arkitek
toniske udformning bestemte tildels, hvor
vievandskarret blev opsat. For de mindre
sognekirkers vedkommende faldt det na
turligt, at placere et vievandskar ved selve
indgangsportalen i skibets nord- og sydmur.
Ved våbenhusets fremkomst i høj- og sen
middelalderen kunne karret også anbringes
her. I domkirker og store købstadskirker
kunne vievandskarret tilmed installeres ved
indgangen gennem de ofte storladne vest

partier. Klostrene havde kar med vievand
parat til brug for både munke, nonner og
lægfolk. Meget tyder endvidere på, at vie
vandskar kunne opsættes udvendigt på vå
benhuset, eller henstilles ved indgangspor
talen til selve kirkegården.
De kendte, danske vievandskar er alle
hugget ud af sten, især granit, men også kar
af klæbersten, kridt- og sandsten forekom
mer.
Et vievandskar kunne rent teknisk op
stilles på fire måder. D et kunne placeres i
en niche i murværket, være anbragt som en
konsol, opstillet på et fodstykke, eller sidde
indmuret i en bænk.
Her i Skandinavien er den bedst kendte
opstillingsmåde, at anbringe vievandskarret
i en niche i muren. Sådanne vievandsnicher
ses bl.a. i Skt. Ibs kirke i Roskilde, hvor der i
syddørens østkarm er udsparret en
50X 45X 35 cm stor niche. Lidt længere
mod øst i selve skibets sydmur er endnu en
rundbuet niche, troligt fra tiden omkring
1300. Fig. 2. En niche sidder i østkarmen af

Fig. 2. Niche i Roskilde Skt. Ib kirkes sydm ur beregnet til vievands
kar. (Foto: Nationalmuseet).

Fig 3. Vievandskarret i Karup kirke.
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Fig 4. Fragment a f vievandskarfra en a f kirkerne i Roskilde; ind
leveret til Nationalmuseet i 1922. lia r på ydersiden udhugget
bladomament. (Foto: Nationmalmuseet).

den rundbuede syddør i det romanske fråd
stensskib i Soderup kirke. En kværnsten,
indmuret i en niche i østmuren i Kousted
kirkes våbenhus, kan kun have tjent som
vievandskar. Verdslige stenkar forekommer
vist ofte indenfor kirken. Og hvorfor ikke?
Et passende kar kunne lutres, opstilles, og
genbruges. D et betyder, at også olielamper,
stolpesten og altergemmesten kan være
genanvendte som vievandskar. Et sidste
eksempel på en nicheanbringelse kan ses i
Karup kirke, fig. 3, hvor et vievandskar sid
der i en niche i det gotiske langhus’ sydmur
øst for syddøren. Karret er et af de uende
ligt få, der ses bevaret på dets oprindelige
plads i kirkerummet. På den sydlige yder
mur af våbenhuset i Sund kirke på Aland er
en spidsbuet niche. Af nicher i kirkegårdsmure kan der henvises til Valløbys sengoti
ske kirkegårdsmur, hvor der på vestre in
derside ses hele tre fladbuede nicher/4)
Vievandskarret kunne også være anbragt
som en konsol i murværket. Et fragmenta
risk vievandskar af denne type opbevares
nu i Nationalmuseet. D et stammer fra en af
kirkerne i Roskilde, og har på ydersiden et
udhugget bladornament. Fig. 4 .1 Vehmaa i
Finland findes et vievandskar fra ca. 1400 på

Fig 5. Fodstykkefra Ulkebol kirke i Sønderjylland. Det kan have
båret et vievandskar.

en konsol ved sydindgangen til kirkerum
met, mens et rektangulært kar sidder ind
muret i vestportalens smig i Aurland kirke i
N orge/5)
Af fodstykker, eller baser, til understøt
ning af vievandskar, den tredie anbringel
sesmåde, kendes en del eksemplarer. I Rakkeby står ved kirkens vestgavl en 61 cm høj
granitsten, hvis øvre, cirkulære flade er for
synet med et indhugget, nu meget svagt
græsk kors. I Sorø klosterkirke ses en ro
mansk terningebase ved vægpillen nær dor
mi torietrappen, der har understøttet et vie
vandskar til munkenes brug, når de, ved
nattetide, i samlet flok gik ned fra sovesalen
på vej til gudstjenesten i kirken. På Sønder
borg Slot opbevares et hult fodstykke fra
Ulkebøl. Fodstykket, der er af sandsten, har
tilforn været bemalet, og kan meget vel
have båret et vievandskar. Fig. 3. Et vie
vandskar i Grindsted Museum, fig. 6, med
en kraftig vulst under mundingsranden, har
formentlig været båret oppe af en base/6)
Af vievandskar indmuret i bænke, en nu
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meget sjælden anbringelsesfbrm, kan der
henføres til Dalbyneder kirke. I det sengo
tiske våbenhus kan man her se et desværre
overkalket vievandskar i en lav bænk lige
øst for nordindgangen. Et andet vievands
kar, der jo har givet anledning til denne arti
kel, sidder tildels indmuret i vestbænken i
Måbjerg kirkes senmiddelalderlige våben
hus. D enne placering er givetvis ikke den
oprindelige. Karret må være det samme kar,
der blev brugt som byggemateriale ved tilmuringen af skibets sydindgang, sandsyn
ligvis jævnaldrende med opførelsen af vå
benhuset. Sydindgangen blev genåbnet ved
installationen af varmeværket i 1927, og kar
ret således overført til dets nuværende
plads. D et næsten cirkelrunde kar egner sig
bedst til en anbringelse på et fodstykke, og
vievandskarret har vel haft plads lige inden
for døren. Forneden er karret noget beska
diget, og indstøbt i en sokkel af cement.
Den bevarede højde er ca. 32 cm, ydre
tværmål 65X 60 cm, fordybningens tvær
mål er 45 cm, mens dybden af kummen er
ca. 20 cm.(7)
INDVIET VAND
Til alle tider har vand været anset for noget
helligt, en gudernes gave til menneskehe
den. Som en nødvendighed for alt levende
blev vand følgeligt et livets symbol. Alle
kulturfolk i antikken gjorde flittigt brug af
vand til en symbolsk renselse af sjælen.
Indenfor den romersk-katolske kirke be
tjente man sig af tre slags indviet vand: vand
til døbefonten, vand til forskellige indviel
ser, og vand til vievandskarret. D et ind
viede vand blev, ved overholdelsen af et be
stemt liturgisk ritual, udrenset og helliggjort af en indviet præst. Der fandtes en
fjerde slags vand, aqua miraculosa, der pas
sende kunne kaldes for mirakelvand.

F i g. 6. P å Grindsted'Museum opbevares dette vievandskar. (Foto:
G rindsted M usen m).

VAND TIL DØBEFONTEN
Den ældste slags indviet vand er dåbsvan
det. Dette vand blev konsekreret hver på
ske og pinse. Dåben skal selvsagt erindre
om Jesu dåb i Jordans vande, men den
kristne dåb har imidlertid stærke rødder til
bage til den mosaiske tro: »Men Guds Ånd
svævede over vandene«, eller: »Da stænker
jeg rent vand på eder, så I bliver rene«/8)
Dåbsvandet var helligt vand. D et skulle
helst være beskyttet med et låg, så snavs og
utøj ikke skulle kunne gøre vandet alt for
urent. Vandet skulle dog stå i kummen i ad
skillige måneder. Ved udskiftning af vandet
blev det, ved hjælp af et rør ført gennem ba
sen, ledt ned i jorden, så det forblev på hel
lig grund.
Dåbsvandet blev også anvendt på andre
måder. Menigheden blev jævnligt be
sprængt med det, ikke som en gendåb, men
til ihukommelse af selve dåben og Guds
nåde. Man kunne også tage lidt dåbsvand
med hjem til beskyttelse af folk og fæ.
Uindviet vand, selv dug eller sne, kunne
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bruges af enhver lægmand ved nøddåb. For
enhver pris gjaldt det jo om at frelse udøbte
fra sjælens evige fortabelse. Brugen af øl og
spyt ved nøddåb blev dog udtrykkeligt for
budt i to pavebreve fra 1206 og 1241
VAND TIL INDVIELSE
Vand til dette formål blev, under læsning af
bønner, iblandet vin og salt. Vins tilknyt
ning til vand kan afledes af Brylluppet i
Kana, hvor Jesus, til gæsternes store for
bløffelse, gjorde vin af vand Salt blev ikke
blot betragtet som et tegn på visdom, men
desuden som et ondafværgende og udren
sende middel. Det var fremdeles knyttet til
selve dåbshandlingen, hvor saltkorn blev
ført til barnets mund, inden barnet blev eksorciseret, bl.a. med formlen »Exorcizo te
immunde spiritus«, for at uddrive de onde
ånder. Man kan også påpege den vægtfulde
rolle, som salt spiller i Bibelen. Et par ek
sempler herpå må fremhæves: »Og du skal
komme salt i enhver afgrødeoffergave«, el
ler: »I er jordens salt«/IW
)
Indvielsesvandet blev brugt ved hellig
gørelsen af katolske bygninger, og det til
hørende inventar, samt normalt ved gen
indvielse af vanhelligede steder og gen
stande. Ved mindre alvorlige profanationer
var det dog ikke nødvendigt at gentage hele
indvielsesritualet, idet den blotte afhol
delse af en messe rakte til. Ved udvidelse af
en kirkegård blev den nyindtagne jord be
sprængt med indvielsesvand. Samme slags
vand var i brug ved enhver jordefærd, hvor
den afdøde, eller kisten, og den åbne grav af
præsten blev påstænket helligt vand. Til al
terindvielse brugte man det såkaldte gre
gorianske vand, hvor salt, vin, vand og aske
blev signet. Aske er et sindbillede på, at alt
er støv og forgængelighed: »Ja, støv er du,
og til støv skal du vende tilbage«/11) Under
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bønnelæsning blandedes så salt med aske,
hvorefter denne blanding blev kastet ned i
vandet under påkaldelse af den Helligånd.
Senere øste man vin i vandet, og når salmen
»Introibo ad altare Dei« var afsunget, kunne
selve den ceremonielle indvielse tage sin
begyndelse.
Efter brug blev overskydende vand skyl
let ud i en lille stenkumme, en såkaldt pi
scina, placeret i k o ret/12) Denne håndvask
af sten havde afløb ned gennem murværket,
så det hellige vand forblev på indviet jord.
Piscinaen var også i brug ved præstens ritu
elle håndtvætning, samt ved afvaskningen
af kirkens hellige kar, brugt under messen.
VAND TIL VIEVANDSKARRET
Vand til brug i vievandskarret blev indviet
af en præst, der først djævleuddrev, og siden
lyste en velsignelse over lidt salt. Samme
fremgangsmåde blev foretaget med vand,
før saltet kastedes ned i vandet med en
korsbevægelse. Over de to elementer, nu
uløseligt forbundet, blev endnu en velsig
nelse udtalt. D enne velsignelse af vandet
fandt sted hver søndag lige før messetide.
Hensigten med vievandskarret var, at
kirkegængeren, før sin indtræden i kirken,
dyppede højre hånds fingerspidser i vandet,
for bagefter at slå korsets tegn for sig. Ved
udgangen fra Gudshuset kunne man på ny
benytte vievandskarret. D enne anvendelse
af det indviede vand skal såvel minde om
dåben, som være et symbol på aftvætning af
al psykisk og fysisk snavs.
Som tilfældet var med dåbsvandet, har
folk også her forsynet sig med lidt vievand
til brug i hjemmet. Så kunne man korse sig
ved bøn, eller før sengetide. Indviet vand
var dog også rart at have ved ens side i til
fælde af pludselig opstået sygdom. Stalde
og lader, marker og enge, dyr og afgrøder
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kunne bestænkes med vievand for at holde
dæmonerne borte.
VAND TIL ANDRE FORMÅL
Vand kunne også indvies uden de liturgiske
formler af indviede personer, som bisper,
munke eller præster, men udenfor Kirkens
officielle rammer. Dette aqua miraculosa
kunne virke dæmonafværgende og syg
domshelbredende, det kunne dæmpe op
rørte vande og bruges som brændstof i olie
lamper. D et kunne få sat gang i genstridige
oliepressere, sågar genskabe kærlighed mel
lem rette ægtefolk. Hvis man var blevet be
stjålet, og mistænkte visse personer, kunne
man skrive de mistænktes navne på små pa
pirlapper. Disse stumper blev så lagt i en
skål med indviet vand, og sedlen med den
skyldiges navn ville da synke til bunds/13)
EFTER REFORMATIONEN
Ved reformationens indførelse i Danmark
skilte man sig med tiden af med de katolske
inventardele, som ikke umiddelbart kunne
bruges mere. Vievandskarret, aldeles ufor
eneligt med Luthers lære, var noget af det
første inventar, man fornægtede. Bovense
sogn blev visiteret den 27. april 1588 af
Odense stifts biskop, Jacob Madsen Vejle,
der i den bevarede visitatsbog bl.a. note
rede: »oc inden Døren en vid Vandsten. Hr.
Niels lovede, at Han med det første vilde
fjærne den«/14) Vievandskarrets senere
skæbne er ukendt.
Vievandskarrene blev altså vraget, men
dog næppe ødelagt til hobe, de praktiske
kar kunne bruges til allehånde formål. Et
stenkar i Viborg Stiftsmuseum blev således
anvendt til opbevaring af honning, et andet
kar er opstillet i Koed kirke, hvor det af me
nigheden anvendes som kirkebøsse/15) Med
den stigende interesse for vor fælles fortid,

der fandt grobund i 1800-tallet, samt opret
telsen af mange lokalmuseer i 1900-tallet,
begyndte man at interessere sig også for det
gamle kirkeinventar. Så dukkede de gamle
vievandskar op igen, men på de særeste ste
der.
I Uvelse kirke er genopstillet det gamle
vievandskar, der gennem år blev brugt som
køletrug i en smedje. Den seneste anven
delse af det terningeformede Darum-kar
var som underligger i en håndkværn, hvil
ket den sekundære fordybning i oversiden
røber. Karret fra Darum har i øvrigt på hver
lodret side ikke-tydbare runer indskrevet i
en cirkel. Vester Vedsted-karret blev fjernet
fra kirken omkring 1750, for i mere end 150
år at tjene som svinetrug, inden det ovaltformede kar ca. 1910 blev skænket til kir
ken, hvor det nu er opstillet i våbenhuset.
En gammel stenkumme henstod i mange år
i præstegårdshaven i Øster Lin net, hvor det
blev brugt som andedam, kort før 1890 blev
det indleveret til Haderslev Museum. Ketting-karret, der har ni romansk udseende
mandshoveder i lavt relief på ydersiden, fig.
7, fandtes i 1909 nedgravet som vandbehol
der til hønsenes brug i Ketting præstegård,
året efter kom karret til Sønderborg S lot/16)
Også i private haver kan man af og til
finde ældgamle stenkar, hvoraf ikke alle
nødvendigvis behøver at være vievandskar.
I følgende tre tilfælde synes dog ingen tvivl
mulig. Et kar henstår, sammen med to sok
kelsten fra en romansk granitkvaderkirke, i
en have i Birkerød. Et andet kar anvendes i
dag som fuglebad i en have i Naur. Dette
kar stammer fra gården Overlund, hvor det
blev fundet mellem nogle træer, mindre
end 1 km fra Naur kirke. Et med vulste for
synet granitkar tjener nu som blomsterkumme i Brønshøj præstegårds have/17)
Andre vievandskar endte deres dage de-
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Fig. 7. Font eller vievandskarfra Ketting. Kom 1910 til Maseet på Sønderborg Slot efter at have varet anvendt som hønsevandingstrag i
Ketting Præstegård.

graderet til bygningssten, eller opfyld, gan
ske som Måbjerg-karret. Således er et lille
granitkar fundet i et stendige nær Gesten
kirke. Under havearbejde blev der opgravet
et vievandskar, eller en døbefont, med
rundstav under mundingsranden, i Ribe,
maske stammer det fra klosterkirken Skt.
Nikolai. Kallehave-karret, fig. 8, der nu er i
Nationalmuseet, blev i sin tid fundet under
brolægning af gulvet i kirken. Dette kar er
et af de i øvrigt få vievandskar, der, med
dets hjørnestave og bueslag over rosetter,
uden tvivl må dateres til den romanske pe
riode/18) Flertallet af vievandskarrene unddrager sig en egentlig datering.
Fra de skriftlige kilder kendes andre vie
vandskar, end det ovennævnte Bovensekar. Artikel 38 i Haderslev byret, fra 1292,
omtaler f.eks. anskaffelsen af et vievandskar

til byens domkirke. Ved nordsiden af Skt.
Peders kirke i Slagelse lå i 1756 et vievands
kar afgranit. Præsteindberetningen 1754 for
det sønderjyske Magstrup sogn fortæller, at
der, indenfor kirkedøren, fandtes en kva
dersten med hul i, brugt af de papistiske en
ten til at samle almisser i, eller til opbeva
ring af vievand/19)
AFSLUTNING
Der findes omkring 2.000 middelalderlige
kirker, klostre og kapeller, eller ruiner
heraf, i Danmark. Ved alle disse kirkens
huse har der, ved indgangsmulighederne,
været henstillet vievandskar. Et forsigtigt
skøn siger, at der ved reformationen nok
har været mindst 3.000 vievandskar til afbe
nyttelse herhjemme. Antageligt har der dog
været langt flere, de fleste katolske kirker i

144

JENS INGVORDSEN

brik hertil er karret i Måbjerg kirkes våben
hus.

NOTER

E/(j. 8. Kallehave-karret kau pa grund afstilen dateres til den ro
manske periode. N u i Nationalmuseet.

Sydtyskland og Østrig har op til 5-6 vie
vandskar pr. kirke, fig. 9.
Godt 100 af disse vandkar af sten kendes
fra det nuværende danske område. Der er
stadig lang vej, inden man opnår fuldt
kendskab til dette hidtil oversete stykke
kirkeinventar fra de katolske tider. Før vie
vandskarrenes historie kan nedskrives, må
der først samles et stort puslespil. En vigtig

Fig. 9 .1 de katolske kirker anvendes vievandskar stadigvæk, som
her monteret i væggen, ofte 5-6 kar pr. kirke.

1. For eksempel Stabys apside, Ejsings kapeller og
kalkmalerier, Sahls gyldne alter og Borbjergs ef
terligning i træ af et gyldent alter.
2. 2. Mosebog 30,18-20. At dette påbud blev over
holdt, fremgår af historien om kong Salomons
bygning af templet i Jerusalem: »Fremdeles lavede
han havet i støbt arbejde« (l. Kongebog 7,23).
Brugen af det såkaldte kobberhav røbes af 2. Krø
nikebog 4,6.
3. Johannes 2,6.
4. Roskilde Skt. Ib — D anmarks Kirker (herefter for
kortet DK) Københavns amt, p. 49 med fig. 3 p.
52. Soderup — DK Holbæk amt, p. 280. Kousted
— Trap: D anmark (herefter Trap) Randers amt, p.
753. Karup — Sophus Muller: Vievandskar og
Kirkelamper, Aarbogerfor Nordisk O ld kyndigbed og H i
storie 1888 (herefter Müller) p. 109, og E. Jesper
sen: Vievandskar, HardsysseIs Årbog I960 (herefter
Jespersen) p. 35. Sund — Armin Tuulse et al:
Ålands medeltida kyrkor, tillägnade Sten Karting,
Acta Universitatis Stockbolmiensis 25, Stockholm 1973
(herefter Åland) p. 41 fig. 16, pp. 43 og 51. Valløby
— DK Præstø amt, p. 294.
5. Roskilde-karret — Nationalmuseet NM 11, inv. nr.
D 10294 A. Vemaa —Oscar Reutersvärd: Finlands
medeltida dopfuntar, vigvattenskålar och piskinor
samt dopfuntar av medeltida typ, Taidebistoriallisia
tutkimuksia 1978:4 (herefter Reutersvärd) p. 192
med fig. 43. Aurland — Kulturhistorisk Leksikon for
NordiskM id d e la ld e rW , 1982, sp. 15 med pi. 1.
6. Rakkeby — DK Thisted amt, p. 830. Sorø — DK
Sorø amt, p. 70. Ulkebøl — DK Sønderborg amt,
p. 2342. Grindsted — Grindsted Museum, inv. nr.
2076.
7 Dalbyneder — Trap, Randers amt, p. 732. Måbjerg
— Erik Horskjær (red.): De Danske Kirker (herefter
DDK) XV, p. 22 med fig., ogjohn Gunfred Søren
sen: Beskrivelse a f Måbjerg kirkehistorie, Holstebro
1985, p. 26 med fig.
8. 1. Mosebog 1,2 og Ezekiel 36,25. Andre paralleller
er f.eks. Esajas 12,3. For Jesu dåb, se f.eks.
Matthæus 3,13-17.
9. Johannes 2,1-11.
10. Henholdsvis 3. Mosebog 2,13 og Matthæus 5,13.
Se f.eks. også 4. Mosebog 18,19 og Pauli Brev til
Kolossenserne 4,6.
11. 1. Mosebog 3,19.

DET GAMLE VIEVANDSKAR I MÅBJERG KIRKES VÅBENHUS

12. En sådan piscina kan ses i Stadil. Det er ikke et
vievandskar, som forsigtigt antydet af Jespersen p.
38.
13. Adolph Franz: Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter, I, Freiburg im Breisgau 1909, pp. 79-86 og
108-09 note 5.
14. A. R. Idum (udg.): Mester Jacob Madsens Visitatsbog
Odense 1929, p. 71.
15. Viborg — Viborg Stiftsmuseum, inv. nr. 6610.
Koed — Trap, Randers amt, p. 881.
16. Uvelse — D K Frederiksborg amt, p. 2156. Da
rum — Nationalmuseet NM II, inv. nr. D 7874.
Vester Vedsted —C. Andreasen: Bidrag til Vester
Vedsted Bys og Kirkes Historie, Fra Ribe A m t
1925, pp. 327-28. Øster Linnet — DK Haderslev
amt, p. 697. Ketting — DK Sønderborg amt, p.
2470.
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17. Birkerød — venligst meddelt af Museet på Koldinghus 30.10. 1985, er dette kar identisk med
den i 1743 nævnte sten, DK Frederiksborg amt, p.
946? Naur —venligst meddelt af ejeren 2.11.1985.
Brønshøj — DK Københavns amt, pp. 345-46
med fig. 9
18. Gesten —Trap, Ribe amt, p. 945 og DDK XVI, p.
105. Ribe — DK Ribe amt, p. 862, Den antikvari
ske Samling, inv. nr. 7568. Kallehave — Mogens
Mackeprang: Skaanske Fonte Vestensunds, Fran
Stenalder T ill Rokoko, Studier tillägnade Otto Rydbeck den
25 Augusti 1957, 1937, pp. 236-37 med fig. 2, Natio
nalmuseet NM II, inv. nr. D 7277, og DK Præstø
amt, p. 954.
19. Haderslev — DK Haderslev amt, p. 144. Slagelse
— DK Sorø amt, p. 229. Magstrup — DK Haders
lev amt, p. 590.

Jens Ingvordsen
Cand. mag. (middelalderarkæologi)
Skelagervej 410
8200 Aarhus N
Født 1952 i Grindsted

Småstykker
(Under »Småstykker« publiceres ud over meget små artikler tillige debatindlæg fra
årbogens læsere samt eventuelt supplerende oplysninger til tidligere trykte artikler).

»Efter kongelig Majestæts befaling...«
Hjalp landets kirkekasser - i dette tilfælde
Hoven kirkekasse i 1600-tallet - præster i
andre sogne, der var kommet i ulykke.
Således blev der i 1636 »efter kongelig
Majestæts befaling« »udlagt« */2 rigsdaler til
Hr. L anridtsiLyndnm tW hjælp til hans »ildska
des oprettelse«. Samme år fik H r Peder i Sonderho 1 mark til »hans gårds forflyttelse«. I
1642 »gav de« - stadig på kongens befaling H r Niels 1 sletdaler. H r Christen Hanssenn. ka
pellan i Holstebro var i 1652 blevet hjem
søgt af ildebrand og fik fra Hover kirke be
vilget 1 rigsdaler. H r P ederiSkarrildG k i 1667
også 1 rigsdaler, uden at det angives i hvil
ken anledning. “Conrektor" i Ribe får samme
år efter »kongelig benådning« 1 rigsdaler; og
der skal efter kongens befaling af 29. juni
udgives 2 rigsdaler til »studieskat«. Til H r
M a d s Anderssen præst i Bræstrnp blev der i 1638
bevilget 1 rigsort »til hjælp hans gaard at op
bygge, som var afbrændt«.
Ikke blot enkeltpersoner kunne få så
danne bevillinger: I 1638 bliver der - stadig
efter kongelig forordning - udlagt 1 rigsda
ler til M anagers kirkes bygning. Og i 1647 bliver
der brugt 2 rigsdaler til reparation af den
fjerntliggende Dronningborg slots kirke. M e n to
år senere gik der en langt større sum til det
endnu fjernere Soro kirke og kloster som også
skulle repareres, nemlig 19 rigsdaler 1 mark
og 10 skilling! - Samtidig bliver der »udlagt«
til en Mester Niels G am 2 rigsdaler - efter Ma

jestætens nådige befaling. - D et var en tid,
hvor »riget fattedes penge«, så der måtte
hentes lidt hist og her, hvor der var noget at
tage af! Men hjælpen kunne også gå den an
den vej: Efter at Hover kirke gennem flere
år havde skyldt sin kirkeværge op til om
kring 50 rigsdaler, lånes der i 1674 f i a Hee
kirke e fte r domprovstens ordre 80 rigsdaler,
som igen skal betales tilbage, når kirken
»bliver ved midler«. Lånet blev imidlertid
ændret til følgende lån: Hee kirke 36 rigsda
ler 4 mark, Borris kirke 30 rigsdaler, Stav
ning kirke 30 rigsdaler og Lem kirke 20 rigs
daler. Da der blev en betydelig reparation
på kirkens tag, endte regnskabsåret alligevel
med at kirken kom til at skylde sin værge
godt 47 rigsdaler.
Også sognets egne præster kunne, når de
blev kaldet til embedet, nyde godt af kirkekassens midler. Således fik Hr. PederNteissen \
1630 til sin »Collatz« (biskoppens kalds
brev) og vandring til Ribe for at lade sig or
dinere 3 sietdaler; og i 1649 blev der givet
Hr. H ans Nielsen til hans »tæring og Colladts«,
da han blev ordineret, 5 rigsdaler. I 1667 fik
»præsten til hans ordinats-penge« 7 rigsda
ler 2 mark. Navnet er ikke med; men det
må så formodentlig være det tidsrum, hvor
Hr. Niels Kjeldsen UlfborgfAev kaldet til sogne
præst for Ølstrup og Hover sogne.
Svend Christoffersen, Spjald

Knud Pichard
*19.10.1921 - 1 10.7.1990

Vicestadsbibliotekar Knud Pichard, som
hele Danmark nok kender bedre som for
fatteren Knud H. Thomsen, var søn af den
navnkundige bogtrykker i Holstebro, Niels
P. Thomsen.
Måske var det atmosfæren i bogtrykke
riet, der gjorde sit til, at Knud Pichard også
valgte et liv med bøger, idet han gik biblio
teksvejen. Han startede på Holstebro Bib
liotek, hvor han var elev fra 1942-1945. I
1947 tog han bibliotekareksamen fra Sta
tens Biblioteksskole, og efter nogle år i Ål
borg og Gladsaxe kom han i 1948 til Næst
ved, hvor han i årene 1958-1981 havde stil
lingen som vicestadsbibliotekar. For at ef
terkomme sin moders ønske, tog han i 1957
navneforandring til Pichard, som var mode
rens ungpigenavn.
Men tiden skulle vise, at der var flere
strenge på Knud Pichards bue. I 1981 tog
han sin afsked for i de følgende år at lade sin
fantasi og barokke humor fa frit løb i en
række festlige og humoristiske romaner.
Knud Pichard var dus med sin hjem
stavn. Af hans mange romaner udspilles en
del her i det vestjyske. Debutromanen om
de jyske kæltringer »Som himlens fugle« er
bygget over Anne Marie Grønning og Cas
per Hoddes liv. Udvandrerromanen »Vejen
til Sherman« begynder på Flyndersø-egnen,

hvorfra Dines Døstrup og hans søn, som
ikke kan klare terminen, immigrerer til N e
braska. Mere nutidig er »Timen før daggry«,
hvor det er sabotage og våbenmodtagelse
under besættelsen på Holstebro-egnen, det
drejer sig om. I kriminalromanen »En sag
om tre piger« er scenen, hvor handlingen
udspilles, henlagt til 1930’ernes Holstebro.
Også i hans sidste roman »Degnen fra Kra
gevig«, som foregår på Østsjælland under
svenskekrigen sidst i 1650’erne, er det mod

KnudPichard.

148

KNUD PICHARD

vest, mod sin fødestavn, mod de store vid
ders land, mod Holmsland, at degnen Mads
Sivertsen drager, da jorden bliver for varm
for ham i Kragevig.
Læsere af »Hardsyssels årbog« kender
Knud Pichard for hans mange bidrag i
denne årbog. I 1973 var det artiklen om
hans fader »Bogtrykker Niels P. Thomsen«.
1 1974, hvor Holstebro fejrede sit 700 års ju
bilæum, skildrede han sin barndoms- og
ungdomsby i artiklen »Holstebro i 30’erne
og under besættelsen«. I 1973 var det hans
gymnasietid, han fortalte om i »Billede
nummer to fra Struer Statsgymnasium«. I
1980 var det »Krig og ufred«, hvor Hardsys
sels plads i danmarkshistorien blev ridset
op. I 1981 var det de gamle hedeområder i
amtet, som blev skildret i »Hedevandringer.
Strejflys over hederne i Ringkøbing amt før
Dalgas«. I 1982 blev det til et strejftog langs
Limfjordskysten i »Fra Harboør til Sønder
lem vig«. 1 1988 gik turen langs Vesterhavet i
»Vestlig profil«. Alle disse strejftog, der også
graver historiske tildragelser frem, nyder
godt af Knud Pichard store kendskab til sin
hjemegn - til vestjysk sæd og skik.
I redaktionens skuffe med indkomne

manuskripter ligger endnu en artikel om li
vet i Nørregade 30, Holstebro, hvor bog
trykker Niels P. Thomsen havde sit bog
trykkeri, og hvor K nud Pichard havde sine
drengeår, og hvor han boede, indtil han i
1943 forlod Holstebro.
Her skal også nævnes Knud Pichards bi
drag til bogen om »Storåen«, som Holstebro
Bibliotek udgav i anledning af sit 75 års ju
bilæum i 1978. Her var det »Sæd og skik
langs Storåen« i fortid og nutid, han gav et
billede af.
Også det lille skrift om »Oldtidsvejen fra
Dybå til Hagebro«, som udkom i 1978, nød
godt af Knud Pichards digterevner. Her fik
vi i sammentrængt form en skildring af
Danmarks oldtid, idet han lader en frem
med - »en nornegæst« - gå i land ved Dybåens udmunding og så vandre langs oldtids
vejen til Hagebro gennem sten-, bronze- og
jernalderen. Virkelig en lille skøn perle.
Knud Pichard er en af de bidragydere til
»Hardsyssels årbog«, som vi kommer til at
savne, men vi kan fortsat glæde os over alle
de bidrag, som han så beredvilligt skrev til
os.
Kr. Bjemgård

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
Foreningsmeddelelser 1990

Årsmødet den 25. marts 1990 blev afholdt i Gimsing
sognegård (Struer kommune), hvor omkring 150 var
mødt frem for at overvære foredrag og den efterføl
gende generalforsamling.
Lederen af Erhvervsarkivet i Arhus, overarkivar
Finn H. Lauridsen, som iøvrigt er fra Struer og derfor
altid har været interesseret i egnens historie, havde
kaldt sit foredrag »Byttehandel på Thyholm - om en
landkøbmand fra Odby i begyndelsen af 1600-tallet«.
Foredraget byggede på Christen Jensen Dueholms
regnskabsbog, som var blevet indleveret til Erhvervsarkivet. Så ud over at give et billede af den tids handel
og livsvilkår, var foredraget også et eksempel på, hvad
man kan få ud af sådanne gamle støvede protokoller,
bare man giver sig tid.
Hvis man vil stifte nærmere bekendtskab med
Christen Jensen Dueholm, så henvises man til »Fest
skrift til Vagn Dybdahl«, som udkom i 1987. På side
303-325 findes Finn H. Lauridsens artikel om land
købmanden optaget.
På den efterfølgende generalforsamling omtalte
beretningen, der blev aflagt af formanden, statsamt
mand Thomas Opstrup, sidste års aktiviteter. Årsmø
det i Holstebro med ca. 200 deltagere (rigsantikvaren,
dr. phil. Olaf Olsen fortalte om ombygningen og ny
indretningen af Nationalmuseet). Sommermødet i
Kibæk skole med ca. 150 deltagere (museumsinspek
tør Thomas Bloch Ravn, Struer Museum, fortalte om
»Købstadshåndværk og landhåndværk«, om håndvær
kets kår i Vestjylland, med hovedvægten lagt på tiden
før industrialiseringen). Senere orienterede inspektør
Leif Nielsen, Skarrildhus, om Skarrildhus (Clasonsborg), som der var lejlighed til at besøge.
Under omtale af »Hardsyssels Årbog« efterlystes
stof. Redaktionen bygger i høj grad på indsendte ar
tikler, så hvis man synes, at visse områder i amtet er
mindre godt repræsenteret, så er det med at gribe
pennen og fa noget fældet ned og indsendt - eller

også få andre, som mestrer pennen bedre, til at gøre
det. Redaktionen er stadig på jagt efter godt og lødigt
stof fra alle dele af det store amt.
Beretningen omtalte også det underskud på 1568
kr., som regnskabet udviste. I stedet for at hæve kon
tingentet, opfordredes alle medlemmer til at gøre en
indsats med at skaffe nye medlemmer, blandt andet
ved at indsende navne på personer, som man mener
kunne være interesseret i et medlemskab. Disse vil så
blive kontaktet under dette års hvervekampagne.
I 1989 fik vi 35 nye medlemmer, men betydelig
flere har forladt os, det drejer sig om dødsfald, udmel
delser og enkelte medlemmer, som er blevet slettet,
da de ikke har betalt trods flere rykkere. Det er »kar
toffelkuren« og andre økonomiske stramninger, som
også virker i denne del af landet. 1.1. 1990 havde vi
1.705 medlemmer (1.1. 1989: 1.831). Vi skulle altså
gerne finde ca. 300 nye medlemmer, så vi kan få med
lemstallet op på 2.000.
Beretningen sluttede med en tak til alle, der har
ydet tilskud eller på anden måde ydet en indsats til
fordel for Historisk Samfund.
Regnskabet, som findes aftrykt på side 153-54, blev
aflagt af kassereren, regnskabschef Børge Nielsen.
Både beretning og regnskab blev godkendt af de
fremmødte.
Sommermødet den 10. juni 1990 blev afholdt i Lyhne
Forsamlingshus (Egvad kommune), hvor 120 var
mødt frem for at høre museumsinspektør Esben
Graugaard, Holstebro Museum, fortælle om »Stude
handel efter 1788 i Ringkøbing amt«. Graugaard har i
de senere år forsket i dette interessante emne, og han
øste op af sin store viden om, hvad studehandelen
gennem årene har betydet for Vestjylland. Det spæn
dende foredrag, som var ledsaget af lysbilleder (des
værre var lokalet dårligt mørkelagt), udløste mange
spørgsmål fra de fremmødte.
Efter fælleskaffebordet orienterede formanden for
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Skjern-Egvad Museumsforening, Hans Bach, om Tip
perne og Værnengene. Som afslutning på mødet an
befaledes de fremmødte til at lægge hjemturen over
økomuseet Fahi Kro, og mange fulgte denne opfor
dring.
Prisopgaven -H andel »g håndvæ rk i Ringkøbing am t-, Der
indkom 12 besvarelser, og redaktionsudvalget fandt
frem til tre vindere: 1. præmie - Poul D. C. Christen
sen »Handelens udvikling i Brejning 1860-1915«, 2.
præmie - Jørgen Mejdahl »Du godeste lever han
endnu? En beretning om købmand Bro i Holstebro«,
3. præmie - Christian Jensen »En lille beretning om
skærveslåning«. De tre vinderartikler vil blive optaget
i »Hardsyssels Arbog 1991«. Historisk Samfund takker
for alle de indkomne besvarelser.
N d s ti årsmøde søndag den 17. marts 1991 vil blive af
holdt i Herning, hvor vi håber at kunne præsentere
vore medlemmer for forfatteren Palle Lauring.
-HardsysselsÅrbog /99O- - det 84. bind i årbogsrækken
- foreligger hermed som 2. række bind 24. Årbogens
redaktion er stadig på jagt efter godt stof om lokalite
ter og tildragelser i Ringkøbing amt - gerne aktuelt hi
storisk stof fra vort århundrede. Redaktionens adresse
er: Museumsinspektør Esben Graugaard, Møllepar

ken 25, 7500 Holstebro. Forfatterhonorar er 25,00 kr.
pr. side + 25 særtryk af artiklen.
Æ ld re årgange af-Hardsyssels Å r b o g kan, så længe oplag
haves, købes ved henvendelse til sekretæren, bibliote
kar Kr. Bjerregård, Døesvej 69, 7500 Holstebro. Med
lemmer kan erhverve disse til favørpris 4- forsendel
sesomkostninger.
1. række: 15,00 kr. pr. årgang (ikke-medlemmer:
25,00 kr.) - heraf kan endnu leveres: 1929, 1930.
2. række: 60,00 kr. pr. årgang (ikke medlemmer:
125,00 kr.) - heraf kan endnu leveres: 1972, 1973,
1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983,
1984, 1985, 1986, 1987.
2. række 1988, 1989 og 1990: 90,00 kr. pr. årgang
(ikke-medlemmer: 140,00 kr.).
ANDRE UDGIVELSER:
1833. 289 sider. Oprindelig
udgivet som et bind i Det danske Landhusholdnings
selskabs amtsbeskrivelser. Bogen indeholder en
mængde historiske oplysninger af såvel lokal som al
mindelig interesse. Reprografisk genudgivelse 1985.
Pris: 75,00 kr. (ikke-medlemmer: 100,00 kr.).
A lfr e d Kaae: -Faster ogbusbonde i H a tn niern m herred-, 1971.

J . C H ald:-R ingkjøhiugam t-.

Den 6. ju n i 1990 kunne Historisk Sam funds form and. statsa m tm a n d T b o m a s Opstrup.på -Hotel R in g kø b in g uddelepræmierne i pris
konkurrencen om bandeloghåndvark. Formanden ses her m ed vi tiderne: Pou ID . C Cbristensen.Spjald ( l. præm ie).] øtgen M ejdahl. H o l
stebro (2. præmie). ogCbristianJensen ( i . præmie). (Foto:Jørgen K irk).
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107 sider, ill. Belyser mange sider af fæsteforholdene
på denne egn på grundlag af tingbøgerne fra 16891751. Pris: 12,00 kr. (ikke-medlemmer: 25,00 kr.).
A me Vagn Nielsen: 'Ringkøbing am t - geologt og landskab'.
1982. 151 sider, ill. (Hardsyssel-håndbog, l). En fyldig
beskrivelse af de geologiske kræfter, der gennem årtu
sinder har bearbejdet og udformet det vestjyske land
skab. Udgivet i anledning af Historisk Samfunds 75
års jubilæum. Pris: 50,00 kr. (ikke-medlemmer: 80,00
kr.).
EjnerG. Pedersen: 'HarvejogbedevejiHardsyssel'. 1986.174
sider, ill. (Hardsyssel-håndbog, 2). Træk af de vestjy
ske landevejes historie og topografi. Bogen, der kom
mer godt rundt i amtet, fortæller både om de menne
sker, hvis livsskæbne var knyttet til landevejene, og
om de enkelte vejstrækninger. Bogen belyser også tid
ligere tiders rejseforhold. Pris: 87,00 kr. (ikke-med
lemmer: 125,00 kr.).
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sekretæren, bibliotekar Kr. Bjerregård, Døesvej 69,
7500 Holstebro. Alle nye medlemmer kan få sidst ud
komne »Hardsyssels Arbog« tilsendt til normal med
lemspris, hvis det ønskes.
Alle vore medlemmer må gerne deltage aktivt i
hvervningen af nye medlemmer til Historisk Sam
fund. Det sker nemmest ved, at De indsender en liste
over venner og bekendte, som De mener burde være
interesserede i et medlemskab, til Historisk Samfunds
sekretær, så vil disse personer blive kontaktet under
vor næste medlemshvervekampagne. Vi har hårdt
brug for mange nye medlemmer.
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til sek
retæren. Hvis årbogens udsendelse og Deres udmel
delse krydser hinanden, skal årbogen enten betales el
ler returneres.
Historisk Samfunds møder arrangeres i samarbejde
med Holstebro Folkeuniversitet.

K n u d Prange: 'Herredssegl og kommunale våbener i Ringkø
bing amt'. 1979. 21 sider, ill. Med farvetavler af samtlige

kommunale våbener. Pris: 12,00 kr. (ikke-medlem
mer: 25,00 kr.).
•Register til Hardsyssels årbog 1901-1966'. Udarbejdet af
Kr. Bjerregård. 1977.87 sider. Nøgle til ca. 1.830 artik
ler (eller artikeludsnit), som har været optaget i år
bogens første 60 årgange. Pris: 48,00 kr. (ikke-med
lemmer: 80,00 kr.).
•Register tilHardsyssels årbog 1967-1986'. Udarbejdet af
Kr. Bjerregård. 1988.61 sider. Nøgle til ca. 1.160 artik
ler (eller artikeludsnit), som har været optaget i de
første 20 årgange af 2. række. Pris: 50,00 kr. (ikke-med
lemmer: 80,00 kr.).
Peter Skautrup: 'Hardsyssels stednavne'. 1979. 23 sider.
Supplerende bemærkninger til »Stednavne i Ringkø
bing amts nordlige del«. Pris: 12,00 kr. (ikke-medlem
mer: 25,00 kr.).
Lokalhistorisk Byttecentral for Ringkøbing A m t. Adresse:
Holstebro Museum, Museumsvej 3, 7500 Holstebro.
Byttecentralen er den bedste mulighed for at købe,
sælge eller bytte ældre »Hardyssels årbøger«. Hvis en
årgang ikke er på lager, kan man blive skrevet op.
Husk at vedlægge svarporto, hvis De kontakter Byttecentralen.
Historisk Samfundfor RingkøbingAmt optager alle inter
esserede som medlem. Det årlige kontingent er 90,00
kr., som opkræves ved årbogens udsendelse. Et ved
lagt giroindbetalingskort, som også bærer Deres med
lemsnummer, bedes venligst indbetalt straks efter år
bogens modtagelse, da vi skal have betalt bogtrykkerregningen. »Hardsyssels Arbog 1990« tilhører først
Dem, når medlemskontingentet er indbetalt.
Indmeldelse i Historisk Samfund kan ske hos alle
styrelsesmedlemmer eller ved skriftlig henvendelse til

BUSTURE.
MEDDELELSER FRA TURLEDER,
KONSULENT KR. RAVN
Busturen søndag den 10. september 1989 gik til Skibe
lund krat og Ribe, 71 deltagere fyldte de to busser.
I Skibelund blev der serveret kaffe med rundstyk
ker, hvorefter købmand Johs. G. Hansen fortalte om
mindestenene i Skibelund krat. Turen fortsatte til Ve
ster Vedsted Ungdomshøjskole, hvor landmand Kaj
Pedersen fortalte om - med lysbilledledsagelse - Va
dehavet og Vadehavsmuseet.
Efter at have nydt den medbragte madpakke, gik
turen til Ribe, hvor amtskommunaldirektør C. H.
Dons Christensen tog imod os. I Ribe var der lejlig
hed til at se domkirken, hvor pastor Elisabeth Dons
Christensen orienterede, Set. Catharina kirken og
Sortebrødreklosteret, hvor museumsinspektør Stig
Jensen orienterede og Hans Tausens hus, hvor mu
seumsinspektør Per Madsen viste rundt.
Da alle deltagerne udtrykte deres glæde over turen,
vil vi fortsætte med at arrangere ture udenamts.
Da turens afholdelse og »Hardsyssels Arbog«s tryk
ning næsten falder sammen, kan beretningen om tu
ren først optages i den følgende årbog.
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HISTORISK SAMFUND FOR RINGKØBING AMTS STYRELSE:
Bibliotekar Kr. Bjerregård,
Døesvej 69, 7500 Holstebro. Tlf. 97 42 25 32.
Indvalgt 1963, sekretær fra 1966.
Museumsinspektør Esben Graugaard,
Mølleparken 25, 7500 Holstebro. Tlf. 97 42 63 96.
Indvalgt 1989, redaktør af »Hardsyssels Arbog« fra
1989.
Advokat Rudolf Knudsen,
Bredgade 2, 6920 Videbæk. Tlf. 97 17 14 66.
Indvalgt 1987.
Slægtsforsker Rigmor Lillelund,
»Nygård«, Alstrupvej 1, Navr, 7500 Holstebro.
Tlf. 97 43 20 44.
Indvalgt 1967, medlem af årbogsredaktionen fra
1967.
Sognepræst G. N. Mundbjerg,
Enghavevej 23, Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tlf.
97 87 11 15.
Indvalgt 1982, næstformand fra 1987.

Regnskabschef Børge Nielsen,
Struervej 111 B, 7500 Holstebro. Tlf. 97 42 22 06.
Indvalgt 1982, kasserer fra 1982.
Redaktør Knud Erik Nielsen,
Mølleparken 15, 7500 Holstebro. Tlf. 97 42 00 67.
Indvalgt 1979, medlem af årbogsredaktionen fra
1979.
Statsamtmand Thomas Opstrup,
»Rindumgård«, Holstebrovej 31, 6950 Ringkøbing.
Tlf. 97 32 00 59.
Indvalgt 1983, formand fra 1983.
Konsulent Kr. Ravn,
Langagervej 32, 6900 Skjern. Tlf. 97 35 32 87.
Indvalgt 1983, turleder fra 1989.
Redaktør Jørgen Østergaard,
Rugvænget 41, 7400 Herning. Tlf. 97 12 33 28.
Indvalgt 1975, medlem af årbogsredaktionen fra
1975.

Regnskab for 1989
Indtægter
Medlemskontingent ...............................................................
Salg af årbøger og registre......................................................
Salg af geologi .........................................................................
Salg afj. C. Hald 1833 ...........................................................
Salg af Hærvej og Hedevej i Hardsyssel................................
Tilskud fra tipsmidlerne 1988 .............................................
Tilskud fra tipsmidlerne 1989 ...............................................
Tilskud fra kommuner og amtskommuner (spec.)..............
Tilskud fra pengeinstitutter ..................................................
Renteindtægter ......................................................................

160.600,00
3.678,00
480,00
550,00
373,00
8.100,00
7.000,00
15.050,00
8.700,00
1.862,77
206.393,77

Udgifter
Arbogens trykning.................................................................
Ekspedition og porto vedr. årbogen .....................................
Honorarer vedr. årbogen .......................................................
Diverse særtryk af brochurer.................................................
Indbinding af årbøger............................................................
Kontorudgifter m.v. ...............................................................
Porto ........................................................................................
Annoncer, møder og foredrag ...............................................
KøbJ.C. Hald 1833.................................................................
Gaver og opm ærksom heder..................................................
Kontingent andre foreninger ................................................

106.696,93
37.615,37
7.025,00
13.570,80
951,60
8.592,48
11.028,10
18.469,65
925,00
87,50
3.000,00
207.962,43

Resultatopgørelse
Indtægter ................................................................................
U dgifter...................................................................................
Underskud ..............................................................................

206.393,77
207.962,43
1.568,66
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Statuspr. 1.januar 1990
Aktiver:
Beholdning Vestjysk Bank konto 142876-0 .........................
Beholdning Vestjysk Bank konto 754721-1 .........................
Beholdning Sparekassen S D S ................................................
Beholdning girokonto ...........................................................
Byttecentralen ........................................................................
Passiver:
Egenkapital pr. 1/1 1989 ........................................................
-r årets underskud..................................................................

4.826,16
16.354.23
1.514,87
14.588,45
37.283.71
2.905,00
40.188.71
41.757,37
1.568,66
40.188,71

Holstebro, den 8. marts 1990
Barge Nielsen
Kassebogen kontrolleret med bilagene.
Beholdning(bank +giro) ved årets slutningafstemt.
Intetfundet a t bemærke.
Holstebro, den 24. marts 1990
Else Madsen
Niels Ausum

Specifikationer
Tilskudfra kommuner ogamtskommune:
Aulum-Haderup .
Aaskov................
Egvad ..................
Herning ..............
Holmsland .........
H olstebro...........
Ik a st....................
Lemvig................
Ringkøbing.........
S k jern ..................
Struer ..................
Thyholm .............
Trehøje ...............
Videbæk .............
Amtskommunen .

200,00
1.000,00
300,00
1.000,00
200,00
1.000,00
500,00
300,00
500,00
200,00
1.000,00
200,00
350,00
300,00
8.000,00
15.050,00

Tilskudfa pengeinstitutter:
Midtbank, Herning ................................................................
Nordvestbank, Lemvig...........................................................
Ringkjøbing B a n k ..................................................................
Ringkjøbing Landbobank ......................................................
Sparekassen SDS ....................................................................
Skjern B a n k .............................................................................
Ulfborg Sparekasse.................................................................
Vestjysk Bank, Holstebro ......................................................
Kreditforeningen Danmark ..................................................
Nykredit ..................................................................................

500,00
500,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
1.200,00
8.700,00
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REGISTER
Omfatter personer (personer, der bare er nævnt, men ikke videre omtalt, er udeladt), stednavne og emner. B angiver billede.

Afholdsbevægelsen 10, 51, 52
Afholdskroer. Sevel 48, 51
Aftægt 84
Agerfeld kro 93
Agger tangen 101
Alderdomshjem 82, 85
■Amtsstuematriklen« (1664-1688) 105
Andelsfrysehuse 7
Andelsmejerier. Harboore 73, B 73
Andelsmejerier. Ådum 77-80, B 79
Andersen, Jens (Kromand, Sevel) 47
Andersen, N iels (Fabriksarbejder, N ym ølle) 86
Aulum 92
Badning 78
Baggeskær (Herning) 108, 110, 111, 127
Bakkehuset (Sevel) 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44
Barsel 9, 10
Begravelser 10
Bering, Vitus (Præst, Rind-Herning) 115
Biler 8
Bilæggerovne 38
Birk (Gjellerup) 126
Boopgørelser 85, 86
Borris kirke 146
Brande. Sevel kro 39, 41
Brandslukningsredskaber 38, 39
Breinholt, Jens Stokholm (Proprietær, Sdr. Vinkel) 65, 69
Brændevin 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 85
Brændgård (Herning) 110, 126
■Æ Brøj« (Østergård, Thyholm) 5, 6, 7, 9, B 6
■Bygang«8
Børn. Fattigbørn 87
Børneopdragelse 11
Caspersen, Jørgen Fr. (Dejbjerg) 16
Christian V.s matrikel af 1688 105, 128
Dagligt liv på landet 5-12
Dagvogne 46
Dalgas, Enrico Mylius (Ingeniørofficer) 17
Dalgas-mindesmærke (Dejbjerg) 15, 17
Danseringe 91
Dansk Fiskeriselskab 67
Dejbjerg 15, 17, 21, 22, 23
Dejbjerg-stenen (Dejbjerg) 22, B 23
{
Dejbjerg-vognene 21
Drikkeri 10, 34, 35, 51
Drikkevarer 8
Drikkevarer. Brændevin 33, 34, 35, 36, 37, 47, 51, 85
Driverveje 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101
D øbefonte 140, 141
Dødsfald 10
Egebjerg (Ejsing) 9 5 ,9 6
Egekrat 92
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