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Troldhede, de fem familier 
og Bruunshaab

- et strejftog i Midt- og Vestjylland

Af Poul Dahl

I midten af 1930’erne flyttede fem familier fra Viborgegnen til Vestjylland, 
nærmere bestemt til Troldhede, en stationsby på heden 25 km sydvest for 
Herning og 19 km øst for Skjern. Flere af familiefædrene arbejdede eller 
havde arbejdet på J. Smiths Papfabrik i Bruunshaab, hvor hovedejeren 
Oscar Smith, i samarbejde med bl.a. Det Danske Hedeselskab og engros- 
flrmaet L. Hammerich & Co., lavede forsøg med at udvikle nye plader til 
byggebranchen. I Troldhede skulle de være med til at starte produktion af 
disse plader i en tidligere klædefabrik.

Formålet med denne artikel er at folde historien en anelse ud og afdække 
en del af den.

Prolog
En myte i min familie fortæller, at 
mine forældre, sammen med fire andre 
familier, der boede på Viborgkanten i nær
heden af Bruunshaab, 5 km øst for Vi
borg, i midten af 1930’erne flyttede til 
Trold hede i Vestjylland for at være med 

til at forberede opstart af fabrikation af 
to nyudviklede bygningsplader, som fik 
navnene Troldtekt- og Danatex-plader.

Det er denne artikels formål at søge at 
afdække, hvad der er myte og »sandhed« 
i denne familiehistorie, hvor de fleste af de 
oprindeligt involverede er borte - men også

Papfabrikken i 
Bruunshaab 1920.
Poto fra Harald Ditzels 
bog 1957.
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at dykke ned i baggrunden for, at bygnings
pladerne skulle fremstilles i Troldhede.

Historien baserer sig på myten i fa
milien Dahl, interview med børn af de fem 
familiefedre, arkivmateriale og tilgæn
gelig litteratur.

Bruunshaab, hvad er det, hvad var det? 
Oscar Smith, hvem var han, hvorfor inter
esserede han sig så voldsomt for bygnings
plader, at han eksperimenterede på sin fa
brik i Bruunshaab, købte en nedlagt klæ
defabrik i Vestjylland1 og her fortsatte sine 
eksperimenter forendelig at begynde frem
stilling af disse bygningsplader, og hvorfor 
flyttede fem familier med større og mindre 
tilknytning til hans Bruunshaabfabrik med 
til Troldhede? Mange spørgsmål og flere 
endnu, men er der holdbare svar? Lad os 
se, hvad der kan graves frem.

Første historie - Bruun’erne 
og Bruunshaab
Bertel Bruun2, født 1767, var en yderst 
driftig forretningsmand, der i Fredericia 
drev bl.a. købmandshandel, tobaksfabrik, 
klædefabrik, chokoladefabrik, landbrug og 
rederivirksomhed. Regeringen rettede i 
begyndelsen af 1800-årene henvendelse til 
Bertel Bruun om at fa etableret klæde
fabrikation til hæren ved Viborg. Arbejds
kraften skulle være tugthusfanger fra Vi
borg. Bruun fik bevilling, og i samarbejde 
med Provst Zahrtmann, Viborg, blev As
mild Kloster Hovedgård med bl.a. Aale 
Mølle købt ved en offentlig auktion i 1810. 
Her skulle klædefremstillingen finde sted. 
På den tid var vandkraft drivmiddel til 
drift af maskiner.

Det var dog først i 1821, at Bertel Bruun 
flyttede sin klædefabrikation fra Fredericia 
til Aale Mølle, som han omdøbte til 
Bruunshaab.

Bruun-dynastiet fortsatte klædefabrika
tionen i Bruunshaab frem til 1913, hvor 
klædefabrikken blev afhændet. En væsent
lig baggrund var, at klædeproduktion ved 
vandkraft efterhånden var blevet urentabel, 
så virksomheden havde svært ved at klare 
konkurrencen. Nye virksomheder var kom
met til, og de baserede deres klædepro
duktion på den langt mere driftsikre el
kraft.

Anden historie — Smith’erne på 
Ny Mølle og Bruunshaab
Salget af Bruunshaab blev indledning til 
en ny familieæra på Bruunshaab. Janus 
Smith dannede i 1916, sammen med lo
kale interessenter, selskabet A/S J. Smiths 
Papfabrik. Formålet med selskabet var at 
fremstille pap på klædefabrikken i Bruuns
haab. Smith erne var siden 1839 papirpro
ducenter på Ny Mølle Papirfabrik i Lem 
ved Ringkøbing. På Ny Mølle var der 
siden 1807 blevet fremstillet forskellige 
papirtyper, bl.a. karduspapir, som tobaks
fabrikanter i Ringkøbing og Holstebro 
brugte. Også i denne virksomhed blev far 
efterfulgt af søn.

Forinden Janus Smith5 landede i Bruuns
haab, var han lige en tur omkring Clasons- 
borg, en klædefabrik beliggende syd for 
Herning, som han overtog i 1893 for 
her at fremstille karduspapir og pap i mere 
moderne lokaliteter end i Lem. Smith 
flyttede maskineri fra Ny Mølle til Clasons- 
borg, som havde haft en omskiftelig til
værelse siden grundlæggeren Nis Clasons 
død i 1881 og spinde- og klædefabrikkens 
salg i 1883. Konjunkturerne var desværre 
ugunstige for Smith: dårlige afsætnings
forhold og stærk konkurrence fra mange 
nye fabrikker medførte, at spinderi og væ
veri blev nedlagt i 1913. Hermed var det
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Andels Klædefabriken »Vestjylland* i Troldhede ved midten af 1920erne. 
Foto: Lokalhistorisk Arkiv. Trold hede.

slut med uldvareproduktion på Clasons- 
borg.

Et aktieselskab, A/S Clasonsborgs Pap
fabrik, blev dannet, og der blev nu sat fokus 
på fremstilling af pap. Kort efter fik Janus 
Smith imidlertid øje på mulighederne 
for at fremstille pap under endnu bedre 
omstændigheder i Bruunshaab. Han afhæn
dede sine aktier i Clasonsborg og flyttede 
nu fokus til klædefabrikken i Bruunshaab, 
som han ville omdanne, så der her kunne 
fremstilles pap.

Selv om aktieselskabet i Bruunshaab var 
etableret og tilstrækkelig kapital efterhån
den tegnet, kom produktion af pap først 
i gang i 1919. Bl.a. kunne virksomheden 
på grund af verdenskrigen ikke skaffe det 
nødvendige maskineri. Samme år blev Ja
nus’ søn, Oscar Smith1, formand for be
styrelsen. - De første efterkrigsår var van
skelige, men virksomheden klarede sig 
igennem, og fra 1923 lysnede det med salgs
fremgang og større driftsoverskud.

Da Janus døde i 1926, overtog Oscar 
den daglige ledelse. Oscar Smith drev og 
udviklede fabrikken frem til den største 
papfabrik i Danmark. Men det var ikke 
et tilstrækkelig stort arbejdsfelt for denne 
initiativrige igangsætter. På en ekstraor
dinær generalforsamling i 1928 stillede 
Oscar forslag om at udvide aktiekapitalen 
fra 58.000 kr. til 250.000 kr. Baggrunden 
for aktieudvidelsen var hans ønske om at 
starte en planlagt produktion af karton og 
træpap i en tidligere andelsklædefabrik i 
Troldhede i Vestjylland.

Tredje historie - Smith, Hede
selskabet, Hammerich og Troldhede 
Oscar Smith havde sikret sig fabrikken, der 
blev ejet af lokale landmænd og skovejere, 
med udstyr og maskineri for 70.000 kr. 
Det var dog kun en del af maskineriet, 
der kunne bruges til den produktion, som 
Smith havde i tankerne. En svensk ekspert 
havde rådgivet Smith med henblik på
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l baggrunden Trold hedefa brikken set fra jernbanearealet. 
Foto: Lokalhistorisk A rkii>. Troldhede.

at fremstille træpap efter en ny metode, 
som dog endnu ikke var færdigudviklet.

Der blev i de følgende år brugt mange 
ressourcer og penge på træpapprojektet, 
som desværre mislykkedes og blev endelig 
opgivet i 1930. I samarbejde med Hede
selskabet5 og Teknologisk Institut ved dr. 
techn. Th. Schouboe Madsen og med øko
nomisk støtte fra staten arbejdede Oscar 
Smith i stedet på at udvikle og fremstille 
en såkaldt blød fiberplade, benævnt Dana- 
tex. Råmaterialerne til Danatex-pladen var 
findelt gran- og fyrretræ tilsat et brand
hæmmende materiale. Pladerne skulle an
vendes som indvendige vægplader i bo
liger.

Oscar Smith var endvidere blevet op
mærksom på et patent, som det tyske sel
skab I. G. Farben sad inde med, til frem
stilling af isoleringsplader, ligeledes base
ret på gran- og fyrretræ. Smith fik udnyt

telsesretten til dette patent, og han arbej
dede nu på at omstille Troldhedefabrikken 
til produktion af disse beklædnings- og 
isoleringsplader, som blev benævnt Trold- 
tektplader.

1 slutningen af 1934 var fabrikken i 
Troldhede klar til at producere. På et be
styrelsesmøde den 30. juli 1935 beslut
tede bestyrelsen at danne et aktieselskab, 
som skulle eje og drive A/S Troldhede 
Pladeindustri. A/S J. Smiths Papfabrik 
skulle overtage for 50.000 kr. aktier (af 
100.000 i alt) i det nye selskab, og direk
tør Oscar Smith blev bemyndiget til at 
repræsentere Papfabrikken i Pladeindu
striens bestyrelse. Ud over sin bestyrel
sespost skulle Oscar Smith varetage jobbet 
som adm. direktør i det nye selskab, en 
post han beholdt, indtil sygdom tvang 
ham væk i begyndelsen af 1940. Oscar 
Smith døde den 30. november 1940.
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Hedeselskabet, der havde stor interesse 
i at afsætte sit træ, tegnede sig også for 
en aktiepost, og dets formand, hofjæger
mester Chr. D. Lüttichau, Tjele, indgik 
i bestyrelsen og blev valgt til bestyrelses
formand. Endvidere gik grosserer Paul 
Hammerich fra A/S L. Hammerich & Co., 
Aarhus, ind i bestyrelsen. En markant år
husiansk en gros-virksomhed med speciale 
i byggematerialer. I 1936 købte papfabrik
ken yderligere aktier i A/S Troldhede 
Pladeindustri: det samme gjorde L. Ham
merich & Co., og efterhånden blev denne 
virksomhed hovedaktionær i selskabet.

Lad os lige kaste et kort blik på denne 
engrosvirksomhed. Louis Hammerich over
tog i 1884 en forretning med bygnings
materialer (oprettet 1855). Virksomheden 
udviklede sig i en periode, hvor der generelt 
var stor byggeaktivitet, og i 1911 blev 
virksomheden omdannet til det familie
ejede handelsselskab A/S L. Hammerich 
& Co. I 1927 blev Paul Hammerich med
direktør sammen med faderen Louis Ham
merich. Virksomheden udviklede sig under 
Pauls virke til en betydende landsdækkende 
engrosforretning, fortsat med fokus på byg-

1193S begyndt* A/S Troldhed« PtedeMiMtrt at 
producere og markadffare Troldtakt • trwuld 

paneler. Pladerne eler panelerne Nev produceret I 
Troldhede.

Fabrikken ver placeret I Østergade 37, tat ved banen 
Aarhus * Herning - Styem og ved privatbanen TXVJ - 

Troldbode-Koldutg - Vttfen Jambane.

Markedsføringsmateriale fra 
L. Hammerich & Co. 

gematerialer og fra 1935 altså også som 
medproducent af byggematerialer.

Paul Hammerich døde dog allerede i 
1936, så det blev Pauls nære medarbejder, 
Aage Filtenborg, der som direktør frem 
til 1969 blev drivkraft i at videreudvikle 
pladeindustrien. Aage Filtenborg overtog 
den 1. februar 1940 stillingen som adm. 
direktør i A/S Troldhede Pladeindustri efter 
Oscar Smith, og i 1941 valgte bestyrelsen 
i J. Smiths Papfabrik at sælge alle selska
bets aktier i Troldhede Pladeindustri til 
L. Hammerich & Co. Baggrunden var et 
ønske om at koncentrere sig om drift og 
udvikling af papfabrikken i Bruunshaab.

Hvad var det for forretningsmuligheder, 
Paul Hammerich og Aage Filtenborg så 
i det projekt, som Oscar Smith og Hede
selskabet baksede med derude i Vestjyl
land?

Fabrikken i Troldhede skulle fremstille 
to produkter, Danatex og Troldtekt. Dem 
så Hammerich, Filtenborg og Smith som 
nye, stærke og billige byggematerialer, der 
kunne tilfredsstille et byggemarked, der 
var på vej ud af den krise, der havde hærget 
siden begyndelsen af 1930 erne.

Hvad gjorde, at det skulle ske i Trold
hede? Flere forhold talte for. Her var et 
velegnet fabrikskompleks med plads til 
fremtidig udvidelse, beliggende i Vest
jylland, hvor der var rigelig med arbejds
kraft. Interessante, nyudviklede bygnings
plader, som skulle fremstilles af gran- og 
fyrretræ i et område, hvor disse råvarer 
i rigelige mængder var lige ved døren. 
Dem stod Hedeselskabet for at levere - 
hertil kom nærhed til både privatbane og 
statsbane. Hedeselskabets interesse i sagen 
var at sikre afsætning af den betydelige 
træmængde, som selskabet ejede og ad
ministrerede.
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Jernbaneareal og Troldhede Pladeindustri ca. 1939- Til venstre i billedet ses to familiehuse bekladt 
med fabrikkens produkter og malet henholdsvis rød og gul. Husene er bygget i 1938 som demons t ra
ti onshuse. Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Troldhede.

Foretagendet domineredes af tre ak
tører: Den entreprenante Oscar Smith, der 
leverede know-how, energi og ressourcer 
til at udvikle bygningspladerne. Hedesel
skabet, der ejede og administrerede store 
plantagearealer med de uundværlige rå
varer, gran- og fyrretræ, og L. Hammerich 
& Co., der via sit netværk skulle sørge for 
afsætning af pladerne. I sandhed en smuk 
symbiose.

En folder (»Troldtekt-før og nu, 1936«) 
beskriver Hedeselskabets markedsføring af 
initiativet:

»Som et Led i »Det dansk Hedeselskabs« 
Arbejde for bedre Udnyttelse af jydske Skove 
og Plantager og til Modarbejdelse af Ar
bejdsløsheden oprettes A/S Trold hede Plade
industri med Fabrik i Troldhede, hvor der af 

Træ fra Hedeselskabets Plantager fabrikeres 2 
nye 100 pct. danske Isolerings- og Byggeplader: 
Danatex — rene Trafiberplader og Troldtckt- 
Letbygningsplader af dansk Træ og dansk 
Portland Cement. «

I dag ville vi nok kalde folderens indhold 
både politisk korrekt og realistisk. At skaffe 
afsætning for de store mængder af gran- og 
fyrretræer, som efter midten af 1800-årene 
var plantet på de jyske heder, og samtidig 
være med til at mindske arbejdsløsheden, 
der på denne tid var en usædvanlig stor 
udfordring for politikerne. Samtidig blev 
det danske og ædle formål understreget.

Det danske og det moderne blev frem
hævet. Danatex- og Troldtektpladerne kon
kurrerede med udenlandske produkter til 
isolering af vægge og lofter, pladerne skul-
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Drift leder Herman Horn, 
Troldbede Pladeindnstri. med 

Troldtektpladc omkring 1940. 
Foto: Hedeselskabet.

Nyeste mode blandt 
blomsterdesignere: 
Dekoration arrangeret på 
Troldtekt. Design og foto: 
Inger Posselt 2014.

I I
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le ses som moderne byggematerialer, der 
forenede egenskaber som styrke, lav vægt 
og god isoleringsevne. Producenterne frem
hævede, at pladerne medførte betydelige 
besparelser ved opvarmning af bygninger 
i erhverv og landbrug.

Hvordan kom det så til at gå med pla
derne og virksomheden?

Ja, bygningspladerne blev en salgssucces 
og kom til at indgå i dansk byggeindustri 
i årene fremover. Danatexpladerne udgik 
dog af produktpaletten i 1979, primært 
som følge af vanskeligheder med at mat
che myndighedernes stigende krav til 
brandsikring. Troldtektpladerne blev på 
langt sigt den helt store succes. Specielt 
inden for de seneste år er der sket en be
tydelig produktudvikling, så de nu ikke 
alene anvendes til landbrugs-, erhvervs- og 
halbyggeri, men også indgår i almindeligt 
boligbyggeri. Ikke mindst anvendelsen af 
hvid cement fra Aalborg Portland har 
givet pladerne et æstetisk løft, som har 
øget anvendelsesmulighederne.

I 2010, 75-året for etablering af A/S 
Troldhede Pladeindustri, ændrede selska
ber navn til Troldtekt A/S. Herved gik 
virksomheden fra at fremhæve produk
tionssted og industri over til at tydeliggøre 
det produkt, der skulle produceres og sæl
ges.

Fjerde historie - De fem familier 
og Troldhede
Myten i min familie er, at min far, Esper 
Dahl, og fire andre arbejdere havde haft 
arbejde eller tilknytning til papfabrikken 
i Bruunshaab hos Oscar Smith. Nogle af 
dem havde deltaget i udviklingsarbejde 
der. I 1934 og 1935, da der blev arbejdet 
intensivt med at få gjort fabrikken i 
Troldhede klar til at fremstille Danatex- og 

Troldtektpladerne, fik de fem arbejdere job 
dér. Smith ønskede at sikre dygtige, stabile 
og kendte arbejdere på den nystartede 
fabrik ude i Vestjylland.

Baggrunden for, at de fem arbejdere 
med deres familie flyttede til Troldhede, 
skal nok søges i flere forhold. Papfabrikken 
i Bruunshaab var ikke helårsarbejdsplads 
for alle arbejdere. Der var brug for flest 
hænder i sommerperioden, færrest i vinter
månederne. Lindbrugets behov for arbejds
kraft var ligeledes sæsonbetinget: daglej
ere, som flere af familiefædrene var, hav
de vanskeligt ved at få arbejde i vinter
månederne.

Hertil kom massiv arbejdsløshed i star
ten af 1930’erne. Verdenskrisen efter »Det 
store Børskrak« på Wall Street i New York 
tirsdag den 29. oktober 1929 var fort
sat mærkbar både i industri, håndværk og 
landbrug. I Danmark var der høje arbejds
løshedstal:

År Arbejdsløshed 
i%, 
organiserede 
arbejdere, 
samtlige fag

Arbejdsløshed 
i %, 
organiserede 
arbejdere, 
arbejdsmænd

1930 13,7 15,8
1931 17,9 20,4
1932 31,7 36,8

1933 28,8 35,6
1934 22,1 28,7
1935 19,7 26,3

Arbejdsløshedstallene er hentet fra Danmarks 
Statistik, Statistiske arbøger 1931-1936.

I landbruget var der udsigt til meget slid 
og lille indtjening. Esper Dahl var, når det
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kneb med arbejde, landbrugsmedhjælper 
hos sin svigerfar, Jacob Melgaard i Tisred 
ved Viborg. Men med huse ru og to børn 
var der ikke attraktivt i længden. Esper 
Dahl boede i Rindsholm med hustru 
Kristine Dahl og deres døtre, Betty og 
Bodil Dahl. Da muligheden kom for at 
ß fast arbejde på fabrikken i Troldhede, 
flyttede familien Dahl til Troldhede i 1934.

Anders Johansen6, en af de andre arbej
dere, var ligeledes tilknyttet landbruget, 
bl.a. som fodermester på Tjele Gods. 
Anders, som arbejdede på Bruunshaab Pap
fabrik, og hans hustru Kathrine flyttede 
fra Bruunshaab til Troldhede i 1934 
med deres fire børn: Folmer, 
Gudrun, Hanne og Grethe. 
»Vi boede i et hus, der hed 
»Hedebo« og var glade for at 
bo i den lille landsby, Bruuns
haab, fortæller Hanne Laurit
sen (født Johansen), men da 
muligheden kom for at ß 
arbejde på fabrikken i Trold
hede, valgte mine forældre at 
flytte. Udsigten til varigt ar
bejde og fast løn var lokkende 
for min far, så selv om vi 
flyttede langt væk fra familien, 
tror jeg aldrig, at de fortrød 
flytningen til Vestjylland.«

En flok gceve håndboldspillere 
fra Trold hede Gymnast ik- 

og Idrætsforening ca. 1945.
Erik Jakobsen ses kneel ende 

yderst til højre.
Foto: Lokalhistorisk Arkiv, 

Troldhede.

Søren Jacobsen var også landarbejder og 
arbejdsmand. Søren og hans hustru Meta 
flyttede fra Rindsholm til Troldhede med 
deres tre børn: Erik, Erling og Egon Jakob
sen. En sportsglad familie, hvor håndbold 
og fodbold var den store fritidsinteresse.

Christen Kolding var smed på fabrikken. 
Kolding flyttede sammen med sin hustru 
Laurine og deres tre døtre: Elly, Anna og 
Lillian fra Rindsholm til Troldhede om
kring 1934. Kolding fik under krigen 
arbejde i brunkullene, hvor der ved ak
kordarbejde var højere lønninger end på 
pladefabrikken.
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Evald Frandsen var uddanner tømrer. 
Evald boede i Rindsholm med huseru Mary 
og deres fire børn: Svend, Grethe, Jørgen og 
I Iugo. Svend Frandsen beretter, at hans far 
havde arbejdet sammen med Oscar Smith 
om at udvikle bygningspladerne. I marts 
1934 cyklede Evald Frandsen til Trold
hede for at fortsætte udviklingsarbejdet 
på Trokl hede-fabrikken. Den 1. oktober 
flyttede resten af familien fra Rindsholm 
til Troldhede, de var blevet »forsinket« af 
Marys graviditet og fødsel af Hugo ( 1. juli 
1934).

Svend Frandsen' fortæller, at han som 
10-årig startede i Troldhede Skole den I. 
oktober 1934 sammen med lillesøscvr 
Grethe hos lærer Nørgaard. »Vi begyndte 
i den lille klasse. Året efter rykkede jeg 
op i den store klasse. Vi sad i tre rækker 
skoleborde: Man startede ude ved gangen 
og sluttede ved vinduessiden! Sådan var 
det i 1930’erne.«

På spørgsmål om, hvordan det var at 
flytte fra »den milde, kuperede Viborgegn« 
med sine ege- og bøgeskove til det flade, 
blæsende Vestjylland med dets gran- og

Aftengymnastik på Afholdshotellet i Troldhede 1935. De to drenge yderst til venstre i 1. og 2. 
rakke er Jørgen og Svend Frandsen. I 4. rakke ses Gudrun Johansen som nr. 8: Bodil Dahl som 
nr. K). I forreste rakke, siddende ses Betty Dahl yderst til højre. Enrico Thomsen er instruktør. 
Foto: Lokalhistorisk Arkiv. Troldhede.
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Folkedansere fra Troldhede i slutningen af 1930’erne. På fotoet ses bl.a. Esper og Kristine Dahl 
yderst til venstre i anden rakke fra neden. Yderst til højre i samme rakke ses Folmer Johansen, søn 
af Anders og Kathrine Johansen. De ses yders t til højre i tredie rakke set fra neden. Privat foto.

fyrreplantager, svarer Svend, »at det nok 
ikke var det, en 10-årig dreng lagde mest 
mærke til. Det var i højere grad de voksne, 
der bemærkede den forandring.«

Hvad med jeres accent, hvad sagde Trold- 
hede-børnene til den? »Jeg husker ikke, 
at sproget gav anledning til større uro. Vi 
sagde jo også »a« og brugte udtryk, som 
de gjorde i Troldhede. Vi gled hurtigt ind 
i det skole- og fritidsliv, der udfoldede sig 
i Troldhede. Jeg tror, at vi alle ønskede 
at tilpasse os til den nye virkelighed i 
Vestjylland.«

» Det værste var nok, at vi var i en tid, hvor 
man ikke sådan lige kunne besøge familien. 
En gang om året«, fortæller Svend og 
Hanne samstemmende, »tog vi til Viborg 
på cykel! Det var hårdt, for der var langt 
mellem asfalterede veje. Vejen mellem Her
ning og Viborg8 var i hvert fald ikke as
falteret de første år, så man kunne let ß 
brug for lappegrejet. Det måtte vi altid 
have med! Det samme med madkurven, 
for vi var ude på en dagsrejse! Det var 
egentlig vældig hyggeligt«, fortæller Han
ne, »når vi sad i en vejgrøft og spiste »klem-
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merne« og glædede os til at besøge vore 
bedsteforældre og andre slægtninge.«

»Fritiden blev brugt på leg og gym
nastik. Der var ikke gymnastiksal i de før
ste år, vi boede i Troldhede, så da foregik 
den smule gymnastik, vi drenge havde med 
lærer Nørgaard, ovre i »Æ Hvirveltoft«, en 
landbrugsejendom, der lå over for skolen.

Vi gik dog også til aftengymnastik i 
Afholdshotellets sal, hvor bl.a. Enrico 
Thomsen søgte at lære os forskellige gym
nastikdiscipliner. Folkedans var også en 
mulighed, dog ikke for mig. Fodbold var 
mere interessant, det kunne vi spille på 
en bane, der lå tæt på fabrikken9, og så 
kunne vi jo da for resten også fiske og 
bade i Von Å«, fortæller Svend.

Troldhede var ved midten af 1930 erne 
endnu en forholdsvis ny by med mange 

tilflyttere. Indtil Statsbanerne etablerede 
jernbanen mellem Herning og Skjern og 
byggede station i 1881 tæt på »Troldhe
den«, var der kun hede og vådområder på 
egnen og fa gårde tæt på Von å og Vorgod 
å. Omkring stationen blev der lidt efter 
lidt bygget en stationsby op med forretnin
ger og servicevirksomheder. Gæstgiveriet 
Troldhøj blev bygget umiddelbart før 1900 
over for stationen, missionshuset Karmel 
i 1897, skole i 1905, mejeri og telefoncen
tral i 1906, samme år blev Troldhede Bold
klub10 startet. I 1907 blev kirken indviet.

Udviklingen af Troldhede blev i nogen 
grad accelereret, da privatbanen, Troldhede- 
Kolding-Vejen-Jernbane (TKVJ), kom i 
drift i 1917.1 samme periode, under 1. ver
denskrig, blev der gravet brunkul i Tor
vig, umiddelbart nordvest for byen, og i

Troldbede ved begyndelsen af 1900-årene med gæstgiveriet Troldhøj og postvognen Troldhede- 
Sdr.Felding med postknsk Jens Frøslev Christensen ved tømmerne.
Foto: Lokal historiske Arkiv. Troldhede.
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Nr. Vium11. Det gav yderligere drift og 
udvikling til stationsbyen. En udvikling, 
der med endnu større styrke gentog sig 
under 2. verdenskrig. Men det er en helt 
anden historie!

En succes og et nyt liv
Myten i familien Dahl er sand. De fem 
arbejdere flyttede med deres hustruer og 
børn fra Viborgkanten til Troldhede for 
at arbejde på pladefabrikken, hvor de alle 
mente at kunne få fast og varigt arbejde, 
det lykkedes. Min far, Esper Dahl, sagde 
ofte på klingende vestjysk: »A hår møj å 
tak æ fabrik for. A fæk fast arbejde, a fæk 
en guer løn, a fik råd te å bøg hus, mi kuen 
ku go hjæm å pas æ hus å vår bønn, a fæk 
en skjøn hawe, hvor vi ku awl grøntsager 
å frugt, a fæk en motorcykel, å mi bønn 
kom alle godt i vej. Jow, vi fæk æt godt 
i Troldhede«. Alle familier fik et nyt liv 
med livslangt arbejde ude i Vestjylland. 
Og med en fast dagløn på omkring 10 kr. 
var den usikkerhed, der tidligere havde 
karakteriseret deres arbejdssituation, i no
gengrad elimineret. Flere af familiefædrene 
angiver ved den store folketælling den 
5. november 1930 en årsløn på 1.000- 
1.200 kr.12, så en årsløn på omkring det 
tredobbelte nogle få år senere har givetvis 
skabt en større økonomisk sikkerhed i 
familierne.

17

År Timelønninger i privinsen 
for ufaglærte 
gennemsnit

1931 1,22 kr
1932 1,23
1933 1,24
1934 1,22
1935 1,23
1936 1,26 og 1,14*
1937 1,23 og 1,14*

Tallene er hentet fra Danmarks Statistik 1920- 
1937. Arbejdslønninger i Haandværk og In
dustri for provinsen. Gennemsnitstal, hvilket 
indbefatter akkord- og timeløn. *Ren timeløn. 
Det har formentlig vceret tilfaldet i Troldhede. 
Arbejdstiden var 48 timer ugentlig.

De fem familiefædre fik alle mange gode 
arbejdsår på A/S Troldhede Pladeindustri 
og sluttede ved pensionsalder i 1960 erne 
og 1970’erne. Hertil må man lægge, at de 
efterhånden alle fik bygget eller købt hus, 
deres børn voksede op, og familierne gled 
ind i det almindelige liv i stationsbyen 
Troldhede, hvor pladefabrikken med sin 
store arbejdsstyrke var en væsentlig faktor. 
En lykkelig udvikling for de fem familier, 
men også for A/S Troldhede Pladeindustri 
- eller Troldtekt A/S - som fortsat er en 
betydende virksomhed i byggebranchen 
og i Trold hede.
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Kilder

• Historien baserer sig på kilder på Viborg 
Museum om A/S J. Smiths Papfabrik, venligst 
stillet til rådighed af arkivar Dan Ersted Møller.

• På samtale med arkitekt Svend Frandsen, f. 
1924, Viborg, og adm. direktør Benny Frandsen, 
f. 1941, Skanderborg, hvis forældre, Evald og 
Mary Frandsen, var en af de fem familier, der 
flyttede med til Troldhede.
På samtale med Poul Erik Johansen, Troldhede, 
f. 1946 og Hanne Lauritsen (f. Johansen), 
f. 1929. Troldhede, hvis forældre Anders 
og Kathrine Johansen ligeledes flyttede til 
Troldhede.

• På myten i fam. Esper og Kristine Dahl, som 
begge flyttede med til Troldhede.

• Artikler i Viborg Stiftstidende, 1925, og i 
Herning Folkeblad, juli 1935.

• Harald Ditzel: Pap Pyt i Pande. Ny Mølle, 
Clasonsborg, Bruunshaab. 1957.

• Holger Bruun: Gamle Danske Minder eller 
Skildringer, Fortællinger og Sagn om Byer, 
Kirker og Klostre... 1869.

• Erik Helmer Pedersen: Hedesagen under 
forvandling. Det danske Hedeselskabs historie 
1914-1966. Kbh. 1971.

• H. Skodshøj (red.): Det Danske Hedeselskab 
1916-1941. Viborg.

• Artikel- og internetmateriale om Troldhede 
Pladeindustri venligst stillet til rådighed af 
adm. direktør Peer Leth, Troldtekt A/S og pens, 
salgschef John Enevold Poulsen, A/S Troldhede 
Pladeindustri.

• Artikler i Hedeselskabets Tidsskrift, 1938, 1943, 
1952, 2010.

• Samt billedmateriale, som Lokalhistorisk Arkiv
i Troldhede velvilligt har givet adgang til. 
Tak til Bertel Hjortborg Jensen for hjælp.

Noter
1. Andels Klædefabriken »Vestjylland«, 

Troldhede A.m.b.A., blev etableret i 1919. 
Klædefabrikken havde vanskeligt ved at klare 
sig, og i 1928 blev den nedlagt.

Her ses virksom
hedens varemærke, en 
korsedderkop i sit spin, 
spundet mellem Vets to ben. 
Varemærket blev registreret 1 
1924.

2. Bertel Bruun. 1767-1827.
3. Janus Smith, 1857-1926.
4. Oscar Smith, 1892-1940.
5. Det danske Hedeselskab havde efter midten af 

1920’erne nedsat et såkaldt »Bjergfyrsudvalg*, 
som skulle undersøge nye anvendelsesområder 
for selskabets råtræ. En udløber af udvalgets 
arbejde blev samarbejdet med bl.a. Oscar Smith om 
at udvikle nye pladetyper, hvis råvarer skulle vært 
træ fra Hedeselskabets jyske plantager.

6.

Forældre Børn

Anders Johansen, 
1902- 1978 
Kathrine Johansen, 
1905- 1989

Folmer Johansen 
Gudrun Johansen 
Hanne Johansen
Grethe Johansen
Poul Erik Johansen (1947)

Søren Jacobsen, 
1906- 1975 
Meta Jacobsen, 
1910- 1989

Erik Jacobsen 
Erling Jacobsen 
Egon Jacobsen

Christen Kolding, 
1894- 1991 
Laurine Kolding, 
1908- 1966

Elly Kolding 
Anna Kolding 
Lillian Kolding

Evald Frandsen, 
1897- 1978
Mary Frandsen, 
1905-1976

Svend Frandsen 
Grethe Frandsen 
Jørgen Frandsen 
Hugo Frandsen 
Benny Frandsen

Esper Dahl, 
1898- 1971 
Kristine Dahl, 
1904- 1975

Betty Dahl
Bodil Dahl 
Poul Dalil (1947)
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7. Svend Frandsen blev udkært møbclsnedker i Borris
i 19-15. Senere uddannede han sig til arkitekt og drev 
i mange år arkitektfirma i Vilx>rg.

8. Betonvejen fra Sunds til Karup blev som et 
beskæftigelsesprojekt anlagt I9^5-1937-

9. Troldhedes store stadionanlæg blev anlagt i 1913.

10. Troldhede Boldklub og Trold hede 
Gymnastikforening blev slåer sammen i 19 i5 og 
fik foreningsnavnet Troldhede Gymnastik og 
Idrætsforening.

1 1. Se artikel i Hardsyssels Årbog 2012.
12. Folketællingenden 5. november 1930. Rindsholm 

og Vinkel sogne.

Poul Dahl.
Fhv. kommunikationschef.
Født 19*47, opvokset i Troldhede.
Tranevej 16, Grindsted, 
9310 Vodskov.



Christen Dalsgaard: • Blicher pa 11 eden «. 
Det Nationalhistoriske Muse inn pa 

Frederiksborg SIot. 
AffotograJering: Lennart Dtrsen.



Med udgangspunkt i »Hosekræmmeren«
Af Per Madsen

Et berømt forord
Den meget lange indledning til novellen 
Hosekræmmeren begynder således: »Stun
dom, når jeg har vandret...« - Alt i alt er 
dette fyldige forord verdenslitteratur, en 
perle i dansk digtning. Naturlyrik med stort 
vingefang, der hæver sig stolt over jorden 
og maler eksotiske billeder over emnet: 
Den Jydske Hede, omkring enorme, træløse 
lyngarealer, endeløse moser med de fanta
sibilleder, oplevelsen befordrer i de ud
strakte, åbne landskaber mellem Viborg og 
Ringkøbing, som de tog sig ud i året 1839.

Steen Steensen Blicher
Tit og ofte skrev han ren fiktion, men dig
terpræsten var bedst, når han gav rime
ligt afkald på den frie fantasi og skar vold
somt ned på den kunstneriske frihed. Der
ved kunne han finde sin egen stil og kom
me tæt på det virkelige liv, ofte så tæt, 
at man tror, det er løgn. Men det var sand
færdighed. Sandheden er bare møbleret en 
smule om. Det fine skuespil: Æ Bindstomv 
rummer i sin rammehistorie nærværende 
ting, indpakket i underfundig humor, så 
man næsten oplever, man selv er med til 
den morsomme strikkeaften! Så levende og 
blændende beretter Blicher, at tidsforskel
len i åremål forsvinder op i den blå luft 
som dug for solen.

Kort gennemgang af Hosekræmmeren 
På overfladen fortælles der romantisk tra

gedie, ligesom i Romeo ogjnlie, Handlingen 
er imidlertid kras realisme, der river hu
den af sjælen. En træt vandringsmand 
(Blicher selv på jagtudflugt) har trasket 
gennem lyng og mose flere døgn i træk. 
På hjemvejen søger han ly i et ensomt 
bondehus. Ejendommens jordbrug står i 
skygge af en driftig en gros-handel med 
strikkede vanter og strømper. Hedens folk 
er nøjsomme, men ikke nødvendigvis fat
tige. Her i huset er der ædelt metal i 
hængeskabet, mønter på kistebunden og 
masser af uldvarer i gæstealkoven! Van
dringsmanden møder varm gæstfrihed, 
men han dumper lige ned i et ubehageligt 
familieopgør! Datteren Cecilia, i daglig tale 
Cecily har forelsket sig i barndomskæresten 
Esben, og hun vil giftes, selv om Esben kun 
ejer »to Stude og halvtredie Ko«. Pigens 
fader siger hånligt nej, men Esben far dog 
en mulighed: Såfremt han kan skabe en 
virksomhed ud af at forhandle ulden tri
kotage på Holsten, kan de elskende måske 
få hinanden alligevel. »Ja, husk det nu, 
Mikkel Kransen, ellers begår 1 stor Synd 
både mod hende og imod mig!« svarer en 
skuffet Esben bittert, før han drager af sted 
mod Holsten. Han ser sig ikke tilbage én 
eneste gang!

Der gik dage, der gik år - intet budskab 
- ingen Esben. Til gengæld træder en ny 
bejler frem: AWj Engelund. Han har en 
gældfri gård og 3.000 daler på rente. Cecils 
far og Mads’ far stikker hovederne sammen
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og gnider sig i hænderne: Lige børn leger 
nu engang bedst. Cecil siger nej! Skal hun 
holde bryllup, må det være med den eneste 
ene, ellers vil hun slet ikke giftes, punk
tum! Stakkels »umodne« pige. Hun skal 
nok falde til patten, når først hun er blevet 
en fin, velbjerget kone.

Fædrene går til præsten og bestiller lys
ning til ægteskab tre søndage i træk. Tred
je gang, der lyses, laver Cecil skandale i 
kirken. Hun rejser sig, knytter næven og 
råber skingert: »Der er allerede lyst tregan
ge for Esben og mig i Paradis!«

Flovt og pinligt! Hvad må folk ikke tæn
ke? Og præsten, den pæne mand? Der-

S takkel s Cecilia! Hun kunne få hvem som helst, 
men hun ville kun have Esben,
Vignet ved Anna-Sofie Liitzhøft.

hjemme får pigen et regulært møgfald! - 
Det manglede bare- men det er allerede for 
sent. Cecil er syg i hovedet og tror gran
giveligt, hun er en engel i Guds rige. Men 
hun klager ikke, for nu kan hun lægge alle 
arbejdspligter på hylden! Hos Gud er det 
nemlig helligdag hver dag.

Den største sorg i verden her
En skønne dag træder Esben ind gennem 
døren. Han rejste bort fra en stor skuffelse. 
Nu kommer han hjem til noget endnu 
værre! Det er ellers gået så godt: En barnløs 
onkel i Sønderjylland har efterladt Esben 
en arv, og derudover har han selv fået sin 
egen forretning op at stå. Nu er han god 
for 5.000 daler, skriver fem tusinde (plus 
arven)!

Han ser straks, der er noget galt. Cecil 
virker sjusket i tøjet, og vanviddet lyser i 
hendes øjne. »Kære Esben, er du levende?« 
spørger hun. »Sødeste Cecil, naturligvis er 
jeg da levende!« »Så vig bort!« siger hun, 
»men stræb efter at lægge dig til at dø, så 
vi kan blive mand og kone i Guds rige.«

Esben bliver forfærdet og forvirret. Han 
trænger til at komme hjem til mor og far 
og få styr på sine tanker.

At miste den, man har kær
Et skrækkeligt uvejr er trukket op over 
egnen. Man må rede op i »den fine stue«, 
så Esben nødtvungent kan overnatte... 
Det skulle han aldrig have gjort! Kuet af 
tvangstanker kommer Cecil nemlig ind om 
natten og skærer Esbens strube over. Han 
dør på stedet, og sengeklæderne fan es røde 
af blodet!

Vrangforestillinger
Nu er han endelig død. Nu kan vi komme 
i brudeseng hos Vorherre. Nu har det san-
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delig også varet længe nok, tænker Cecil i 
sit syge sind.

Dystre følger
Denne gang er det værre end en skandale! 
Hvorledes skal de dog tackle situationen 
- og hvad skal de sige til Esbens stakkels 
forældre? Nære og fjernere naboer viser 
deres sande værd og støtter, så godt de kan, 
de to familier, der er ramt så hårdt. Faderen 
dør dog alligevel af ruelse og skam. Pigen 
falder i dyb og langvarig søvn, og moderen 
står tilbage med problemerne. Flere dage 
senere vågner Cecil op, vemodig, men uden 
tegn på vanvid og anden dårligdom. Hun 
er helbredt! Men hun har heldigvis glemt 
alt om sin desperate og ulykkelige for
brydelse. Tværtimod siger pigen helt for
nuftigt: I drømme var jeg længe og lyk
keligt gift med Esben, det var godt nok 
kun en dejlig drøm, men ingen kan tage 
den fra mig! (Vent og se).

Fri os fra det onde
Et sølle menneske med en meget lille per
sonlighed banker på døren. Det er Mads 
Engelund, ham med de 3.000 daler på 
rente. Han har fået lyst at bejle en gang 
til. På ny får han afslag, og så bliver Mads 
ond i sulet! Han udbryder: »Du kan da 
ikke blive ved med at henvise til Esben. 
Ham har du da vist selv slået ihjel... ikke 
sandt?«

Tristesse
Stakkels, stakkels Cecilia sank tilbage i 
mørk, hjælpeløs demens. Resten af sit 
kummerlige liv sad hun på en skammel 
og lavede fagter, som om hun vævede på 
en usynlig luftvæv, mens hun igen og igen 
sang: Den største sorg i verden her

er dog at miste den. man har kær.
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Blodet farver sengeklæderne røde...
Nu kan vi endelig blive mand og kone, 
i Guds rige...
Tegning ved Anna-Sofie Liltzhøft.

Chokerende autentisk
Blicher skrev: Somme tider måtte de hyre 
et menneske til at hjælpe hende med for
nødenheder. Andre gange en vogter, så 
hun ikke gjorde fortræd på andre og på 
sig selv. Det er vel Cecil, det handler om? 
Og er det ikke fantastisk, som Blicher kan 
indleve sig i samlivet med en psykotisk 
patient? Nej - nej - nej... Ti år gammel - 
i sin allermest følsomme alder - oplevede 
lille Steen at se sin mor blive famlende, 
ulogisk og svært psykotisk!... En kærlig 
far og en forstående mormor skånede søn
nen for større traumer og psykiske men! 
Men nu ved vi, hvor Steen Blicher kender 
sygdomsbilledet fra! Novellernes virkelig
hed kan være snublende nær og svær at 
leve med!



S kane-gården. I en forskønnet udgave ligger den gamle gård på sin gamle plads. Siden året 1495 
har den varet kgl. ledingsgård, aim. fastegård, selvejergård, avlsgård, forsøgs gård, skovejendom 
og cheflolig.
Foto 2013 ved Per Madsen.



Med udgangspunkt i »Hosekræmmeren« 
samme tidsrum — samme egn 

— en virkelig historie
(fortsat)...

Får de unge hinanden - denne gang? 
Skal vi døje med vanvid og tungsind - én gang til? 

Autentisk drama — men bliver det lystspil eller tragedie?

Af Per

Fælles indsats
På en gård havde alle en rolle i produk
tionen. Familieskabet var vigtigt. Sin tryg
hed og sin nærmeste omgangskreds fandt 
man netop i familiens skød, og der var ofte 
langt til naboen. Det gode, gamle system 
fungerede glimrende, men der var et pro
blem, som måske kunne få hele herlig
heden til at vakle, nemlig generations
skiftet!

Erfaring og god planlægning kunne få 
det tvungne ægteskab til at glide ned og 
hen ad vejen udvikle sig til gensidig sym
pati og hengivenhed! Desværre var det 
ikke altid tilfældet. Ulykkelige historier 
hørtes stadig!

Så sent som i 1870’erne, tredive år se
nere, læser man tre triste variationer over 
Blichers tema: (1): En gårdmandsdatter 
drukner sig i mergelgrav for at undfly et 
tvangsægteskab! (2): En 23-årig unger
svend presser en 53-årig kone ud i gade
kæret og protesterer højlydt mod ægte
skab. Desværre drukner enken! (3): En

Madsen

dybt ulykkelig pige tager gift tre dage efter 
brylluppet! (Ringkjøbing Amts Avis).

Præsentation
En autentisk historie i Hammerum herred 
havde samme udgangspunkt som Hose
kræmmeren, men foldede sig helt ander
ledes ud. Lad os først dvæle lidt ved per
sonerne.

Den rige bejler
Blicher tegner AL/di Engelund som en skidt 
karl med mange penge. Virkelighedens Ole 
Skibbild var venlig, charmerende og rund
håndet med masser af penge. Ikke et ondt 
ord om ham.

Pigen
Virkelighedens Cecilia hed Mette. Mette 
Marie Pedersdatter var et muntert naturbarn 
fra en ensomt beliggende bondegård på 
en milevid og åben hedeslette: Skarrild 
Sønderland. De udgør en stor børneflok, 
men Mette er den eneste, der er villig til at 
overtage ejendommen efter sine forældre.
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Faderen
Peeler Olesen Minds var ikke hosekræmmer, 
men selvejende gårdmand, og det kan jo 
være lige så godt. Olesen Minds drev Går
den Skaue på 600 tdr. land. Beskatnings
grundlaget var 3 tønder, 4 skæpper, 3 
fjerdingkar og halvandet album hartkorn. 
Arealet var landbrugsjord, men flere par
celler blev udnyttet til mose- og hedebrug. 
Skaues historie rakte helt tilbage til 1495, 
og kulturjorden var kulsort. Østenvinde 
var sjældene, men indimellem trak en 
stiv påskeøsten alligevel grimme, hvide 
sandstriber midt i alt det sorte, sådan var 
vilkårene. Olesen alias Pie’ Skeene havde 
drevet gården siden 1790. Han var efter
hånden en gammel dreng.

Kæresten
Med lidt lokalkendskab kunne man finde 
et sammenhængende vejsystem over Døv- 
ling og Bøvl til Omme og købe saltet 
og røget fisk på en gård vesterude langs 
Omme Å. Gården var ikke sat i skat efter 
hartkorn, men efter ål, laks og ørred. Ingen 
skriftlig kilde knytter Skaue-familien til 
denne indkøbsrute, men nok så meget til 
den lille by undervejs, der bærer det sjove 
navn Bøvl! Her var der både venner og 
familie. På en af gårdene var der tillige en 
knejt, der hed Pajer (Peder). Han var noget 
yngre end Mette, og hun var små-forelsket 
i ham, men gammelklog nok til at finde 
ham ubekymret og uansvarlig. Pajer er bare 
en kjælle hvalp, mente Mette. Det er dog 
langt fra sidste gang, vi hører om Peder 
Clausen fra Bøvl. (P. Henningsen).

Generationsskifte i gamle dage
Lovgivningen omkring bondestanden an
viser ingen kontant »folkepension« til 
gamle mennesker. Virksomheden - bonde

gården - skal forsørge dem alle: børn, unge 
og gamle - hele husstanden. I de tilfælde, 
hvor det »kun« er en datter, der ønsker 
at overtage driften, må man ud og finde 
en svigersøn, der kan og vil betale en sym
bolsk afståelse af ejendommen og værre 
endnu: Han skal underskrive en aftægts
kontrakt om bolig, tøj, føde, nydelses
midler, »lommepenge« etc., så svigerfor
ældrene kan opretholde deres levestandard, 
så længe de lever. Dog skal begge efter 
evne hjælpe til på bedriften. Aftægts
kontrakter var naturligvis også normen, 
når sønner ville føre gården videre.

Den gode kandidat
De kaldte ham »Den Velhavende Ole Skibbild 
fra Nøvling«, allerede da han var ung. Ole 
havde gode evner for handel og ikke nok 
med det. Han havde også talent for gratis 
reklame. Skulle han f.eks. realisere en stor 
drift stude, solgte han ikke et enkelt dyr 
eller et spand ad gangen. Nej, han slap 
hele hjorden løs på gårdspladsen! Her 
kunne køberne så selv springe rundt og 
fange, hvad de skulle bruge. Det var god 
underholdning. Ikke mindst for tilskuerne! 
(Sindig, jysk rodeo?). Med en mine, som 
om det var højeste mode og sidste skrig, 
gik Ole med et par kiksede knæbukser 
med tilbehør og lignede ... jeg ved ikke 
hvad.

Vi forstår det ikke nu om dage, men det, 
der undrede folk allermest, var Skibbi Ids 
køreheste, de var nemlig skoet! »Vi har jo 
da immervæk kuns jordveje ikk?« mente 
man, og »åh ja, når skidt kommer til ære, 
så ved det ikke, hvordan det vil være«. Det 
kunne Ole godt leve med. Bare det var 
godt for salget, var det også godt for Ole!

Ifølge tradition solgte bønderne uld varer 
til Holsten. Ifølge intuition solgte Ole
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Skibbild metervarer, »alentøj«, til bøn
derne selv. Det var en årelang udvikling, 
men hjemmevævet stof var absolut på vej 
ud! Tøjet fra klædefabrikkerne var meget 
mere mangfoldigt og rigtig lækkert at 
hånd- tere! Den tendens havde Ole allerede 
for-udset. Han havde nemlig tæft!

Man kan næppe forestille sig to mere 
forskellige personer end Mette og Ole. 
Alligevel kunne de ikke undgå at mødes. 
Ikke alle egnens gårde skulle nødvendigvis 
have maskinvævet alentøj, men Skibbild 
måtte besøge dem alle. Mødet er sikkert 
forløbet således: En elegant vogn ruller ind 
på gårdspladsen. En iøjnefaldede sælger 
stiger af og går køkkenvejen med en rulle 
stof under hver arm. Husets kvinder im
poneres, og Skibbild kan lide, hvad han 
ser...

Der opstår et spontant venskab mellem 
Mette og Ole, og hen ad vejen kommer det 
til at virke varigt og ganske permanent. 
Nu tør pigen godt betro sin far, at der er 
en guldfugl inden for rækkevidde.

Værre end porno
Man tænker med bekymring på et ægte
skab, hvor den ene part har sin gang blandt 
modehandlere i Horsens, og den anden går 
barfodet rundt med komøg mellem tæerne 
og overvåger kreaturer på heden? Der var 
dog den formildende omstændighed, at 
Mette kunne forblive i de vante omgivelser. 
Til gengæld er hun efterhånden næsten 
tredive år gammel. Hun skulle jo også ger
ne kunne nå at få børn! En skønne dag 
kuldkastes dog alle planer. Skæbnen vil 
det anderledes! Hun har set ham igen! - 
Peder - og med et gisp konstateret: »Dren
gen er blevet en mand!« Vi aner ikke, hvor
dan Peder Clausen så ud, men i Mettes 
øjne er han en ung Adonis, som hun meget 

gerne ville have til oplæring under sine 
erotiske vinger, og pludselig skrumper den 
smarte Ole Skibbild ind til en halvgammel 
mand. - »Når det kommer til stykket«, 
siger Mette, »så har jeg mere lyst til 
Peder Clausen!« (Lyst og lyst?). Det var 
før vækkelsernes tid, og samfundet var ret 
tolerant og positivt over for erotik såvel 
som over for brændevin. Men lige netop 
lyst var et belastet ord. Man kunne sagtens 
have lyst til at se sine børn klare sig godt, 
og man kunne sagtens have lyst til at gå i 
kirke påskedag og høre de dejlige salmer. 
Men lyst til mandfolk og karlfolk ville 
automatisk nedkalde en byge af skældsord 
over det skyldige hoved! Ordet liderlig 
ville blot være et af de mildere. Så sent som 
i året 1940 sladrede en gammel mand om, 
at Mette havde haft mere lyst til Peder 
Clausen. Lyst er således næsten blevet en 
del af familiekrøniken. Den hårde kamp, 
som Amalie Skram, Thit Jensen og Agnes 
Henningsen senere skulle udkæmpe for 
kvinders kvindelighed med høje suk og 
drøje hug..., foregreb Mette Pedersdatter 
med vilje og sund fornuft: Det er Peder 
Clausen, jeg vil have, ellers bliver der ikke 
noget bryllup - og hermed basta!

De fik hinanden
Mette var ingen årsunge. Så, selv om hun 
havde de dårligste chancer, vandt hun 
alligevel og blev kisteglad. Peder Olesen 
havde »den gode sag,« og endda tabte han 
og blev edderforbandet og bitterlig skuf
fet! Et par stille og ordknappe dage hengik, 
men i bondesamfundet, hvor familie og 
tyende lever tætpakket under samme tag, 
er surhed et dårligt emne at spille ud med, 
selv for husbond, så inden længe blev al
ting som før.
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Bryllup og samliv
Akkurat som i Hosekræmmeren er brude
parrets fædre forlovere og akkurat som i 
Hosekræmmeren bestiller de tre gange 
lysning. Hele to personer bliver syge i ho
vedet denne gang, men det er af for
elskelse, og det er en god sygdom! Vielsen 
sker i Skarrild Kirke den 10. oktober 1830.

Stjålne øjekast og diskrete kærtegn viser, 
at det er et elskovsparti. Normale kilder: 
Kirkebøger, protokoller, tingbøger osv., 
svælger ikke ligefrem i elskov og erotik, 
men de nøgne fakta lyder: Bryllup i 1830. 
Første barn i februar 1832: Kirsten Marie. 
Tvillingedrenge i februar 1834: Peder og 
Claus Christian. Fjerde barn i december 
1836: Peder Christian. Alt tyder på regel

mæssighed og godt styr på det ægte
skabelige samliv. Det blev fire meget dyg
tige børn, som har fået en fortrinlig op
dragelse. Sikkert også en kærlig.

Eng er agers moder
De to »Pæ* Skauer « får nu stunder til rigtig 
at se hinanden an. Først i 1832 tilskøder 
Olesen Minds sin svigersøn gården. Både 
den gamle og den ny Pæ’ Skaue har levet 
med en begrænset animalsk produktion. 
De kendte udmærket godt problemerne, 
når vinterfoderet ind imellem slap op! Men 
vanetænkning var skyld i, at gårdens 20 
tønder land engjord ude langs Ronnum 
Bæk var misligholdte og værdiløse. De 
blev allerhøjest lejet ud. En senere ejer

Effektive efterkommere har rejst et granit-mindesmærke her foran Assing Kirke. Nids Pedersen, 
Mettes bror, far lov at beholde sit mærkværdige fødested: Clasonsborg, 28.10.1812), selv om 
C lasonsborg først blev bygget i 1840 og navngivet i 1841. - Åbenlys historieforfalskning, men på 
den gode måde og med et lunt glimt i øjet. Foto 2014 ved Per Madsen.
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satte en engmester på opgaven, og så blev 
der pløjet, planeret, grundgødet, grøftet 
og overrislet. Efter denne proces kunne der 
høstes op til 50 store læs duftende, sundt 
og nærende enghø til de sultne vomme om 
året! Men græd ikke, de to »kludremikler« 
får en chance til!

Held i uheld
Svigerforældrene havde været frugtbare. 
Der var stadigvæk en hoben umyndige tø
ser og knejter i flokken, og det satte sit 
præg på aftægtskontrakten, så den meget 
unge svigersøn, ud over de rimelige go
der, han havde sikret de to gamle, også 
skulle til at være forsørger! Det var nøje 
beskrevet i kontrakten, hvorledes Peder 
skulle yde Mettes yngre søskende kost
bare gaver: Møbler og festtøj, udstyr osv. 
i forbindelse med indtrædelsen i voksen
livet. - Den »glæde« kunne Pajer sagtens 
have undværet! Heldigvis blev ærgrelsen 
kortvarig: De gamle købte sig nemlig en 
ny gård ude i Oiling! Det var en helt 
uventet satsning, og svigerforældrene hav
de dermed givet afkald på deres aftægt! 
Nok var de gamle, men de havde lyst til 
at prøve igen! Det blev en stor dag i Peder 
Clausens liv! - Hurra, hurra!

Otte gode år på gården
De umyndige, som ikke var ude at tjene, 
var flyttet med de gamle en god milsvej 
mod nordvest. Den unge familie kunne 
søge mere fremmed hjælp til driften og 
dernæst koncentrere sig om at opbygge og 
passe deres egen lille børneflok.

Som udgangspunkt forden ringeagt, der 
klæber til gården, ser man ofte »Skave«, 
retskrivningsformen af Skaue eller Skawe 
anvendt. Specielt H. P. Hansen, Herning, 
har forsvaret SKA VE-tolkningen. Han slog 

op i Den Store Danske Ordbog og læste: 
»Skave er lig med at skrabe eller at kradse 
eller simpelthen et bart Sted«. Allerede 
ved overtagelsen i 1832 begynder den nye, 
selvsikre gårdejer tværtimod at kalde sin 
gård for »Skov«, et lige så sandsynligt navn. 
Det er velgørende at se! (V. Andersen).

De unge ægtefolk får en god tid med 
deres gård og med deres tiltagende bør
neflok. Stort set går driften vældig godt, 
små og store trives, men intet menneske er 
desværre helt perfekt! Det er velkendt, at 
den unge selvejer har en brist! Det hårde 
nøjsomme liv på heden med skuffelser, be
gejstring, glæder og sorger, held og uheld er 
kun muligt, fordi arbejdet er bundet op på 
en traditionel, varm og dyb arbejdsglæde! 
Arbejdsglæde er ikke nok for Peder, han 
er afhængig af underholdning side om side 
med det hårde slid. Gæt en gang, hvorfor 
han ikke fik fødegården derhjemme i 
Bøvl? Måske hang det sammen med hans 
hang til dårligt selskab fra markedstelte 
og krostuer! Peder elskede at tromme 
kortenspillere sammen: Højtråbende per
sonager, der tæskede i kortene, slog i bor
det, sang i vilden sky og fyldte bræn
devin i kaffen! »Hjertens Fryd og Dej
lighed.-Maren ta’ mig Flasken!... æh, bæh 
- stukken! Det Hys!«. De bragende latter
salver var rigtig god underholdning for 
deltagerne, men ikke særlig sjove i alko
verne, hvor børn og voksne forsøgte at få 
en lille smule søvn, før de skulle tidligt 
op til dagens dont! Tro det eller lad være: 
Den håbefulde unge husbond er disponeret 
for yderligere en betænkelig skavank. Lad 
os håbe, den aldrig bryder ud?

»Den store skiftedag«
Der går nogle rygter. Forleden var her
redsfogeden helt ude i Brande. Hvad skulle
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han dog der? I dag er han her i Skarrild. 
Har vi laver nogec galr? Har vi gjort noget 
ulovligt? Nu holder tjenestevognen for 
døren (uha!), og en streng herre stiger ud 
... heldigvis med et hjerteligt smil. »Jeg er 
her som privat mægler«, siger advokaten, 
»vil I sælge gården?«

Skødeskrivning
Rødgran var skovbrugets store nyhed, og 
kulisseplantning med robuste vækster var 
nødvendig mod den hylende vestenvind. 
Advokat J.C. Landt var med på alt det 
nye. På den ene side af den åbne landevej 
lå hans duknakkede granplantage ... på 
den anden side hans velholdte gård: Her- 
ninglund. Efter Landts fraflytning til Var
de blev plantagen sæde for de allerførste 
grundlovsmøder, men fristedet kvaltes 
under opvæksten af den nye by, Herning: 
Høje huse skyggede, og byen byggede ... 
skoven ihjel!

Ingen lokal bonde ville drømme om at 
betale 1400 Rigsbankdaler sølv for Skaue- 
gården. Men det var lige netop, hvad Peder 
og Mette fik for deres gamle virksomhed 
- ikke dårligt! Det var en rig udlænding, 
der stod bag. Skaue-gården besad nemlig 
ejerskabet på begge sider af Kars toft Å. 
Derfor kunne vandkraften udnyttes, sådan 
at storkøbmanden fra Hamborg: Nis C Id
so n, kunne opføre en fabrik på gårdens toft.

De skrev papirer i januar 1840, og de 
skulle være ude til april - atter en festlig 
dag for Peder Clausen. Han kunne nyde sit 
held.

Gården i Oiling
Lindskabet undervejs er også lyngklædt, 
men der bliver tættere mellem bonde
gårdene. De ligger som hedens oaser helt 
eller delvist dyrket op. Ved Assing passeres 

et smilende bakkeland, hvor gravhøje kro
ner flere toppe. Søndergaard i Oiling ligger 
i jævnt terræn ned imod en lille ådal. 
Gårdens 400 tdr. land svarer til: 1 tønde, 2 
skæpper, 3 fjerding-kar og 2 album hart
korn. Altså, på papiret, en noget mindre 
gård end den, de kommer fra, men en 
ejendom med muligheder: Størsteparten 
henligger stadig som lyngklædt hedebrug, 
men de 30 tønder land agerbrug har en 
opsigtsvækkende bonitet: Muldjord oven
på et lag 1er, næsten som ovre på øerne! En 
sådan jord holder igen på vand og gød
ning! På sælsom vis bliver Søndergaard 
nu den nye familiegård. »Gamle« Olesen 
køber den i 1832 og arbejder hårdt, til 
han fylder 80. Sønnen, Niels Pedersen, tager 
over (med forældrene på aftægt) frem til 
1840, hvor Mette og Peder Clausen kan 
købe Søndergaard af svogeren efter deres 
vellykkede salg af Skaue til Nis Clason. 
Atter en gang har vi faet familieskabets 
store betydning bekræftet.

Eng er agers moder — én gang til...
I en senere salgsannonce ser vi, at de uhel
dige helte endelig har faet lært at omgås 
eng lodder med respekt! Hvem, der lavede 
mest og hvem, der fik de gode ideer, far 
vi ikke at vide. I Oiling får de, i den ak
tuelle rækkefølge: Olesen, Pedersen, Clau
sen - ikke mindre end 28 tønder land 
misligholdt engjord at gøre godt med. 
Denne gang bliver der pløjet, planeret, 
grundgødet, grøftet og overrislet ... efter 
alle kunstens regler! Vandet hentes via un 
solid vandingskanal fra Von A (Odins À), 
det vandløb, der løber fra Kibæk til Trold
hede. Endelig lykkes det for en »Skaue- 
bonde« at avle 50 store læs hø på egen 
jord!
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Pinlig hjemkomst 
midt i kirketiden en 
søndag fonnid da g, 

hvor de andre er taget 
til højmesse!

Tegning ved 
Pranz Jensen.
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Tristesse
Den daglige arbejdsrytme følger en rituel 
brændevinsrytme. (»Det må vi lige ha* en 
bette swot på!«). Jo, der blev drukket vel 
meget på landet dengang. Derfor havde 
Peder Clausen haft nemt ved at skjule sin 
anden svaghed: Alkoholismen, men i det 
lange løb kunne han ikke narre sin orga
nisme. Legemlig set er drukkenbolte ek
sperter i at bevare facaden, men hjernen be
gynder efterhånden at træffe ulogiske be
slutninger, som undrer alle andre end mis
brugeren selv. Nu skulle de lige til at 
have det rigtig godt, og så går farmand i 
opløsning!

Det er ikke Pajer, der inviterer. Nu er det 
ham selv, der søger krostuer, markedstelte, 
knaldhytter og smugkroer. Interessen for 
driften af den nye gård er voldsom og ba
stant, men virker vist nok lidt påtaget.

Missionen og afholdsbevægelsen er ikke 
brudt igennem endnu, men reformernes 
tid er så småt ved at modnes: Det formelle, 
det afmålte og det honnette er lige på 
trapperne. Folk ifører sig stadstøjet, væl

ger det bedste køretøj og kører til kirke 
om søndagen med højt hævet hoved. De 
møder Peder Clausen med bøjet hoved. 
Han sjosker, 1er slingrende, den modsatte 
vej hjem efter druk og spil. - Nu er det 
endelig hans sengetid! Det var ikke noget, 
der gav respekt. Hele familien led under 
det. Sviger-familien tog afstand, børnene 
slog hånden af ham og Mette, stakkels 
Mette. Helt uskyldig måtte hun lide under 
et pinligt forhold til sine søskende og sine 
ældgamle forældre. Hjælpeløs så hun til, 
da hendes elskede Pajer blev umyndiggjort 
og sat under administration! Peder havde 
altid fulgt sit eget hoved, og nu havde det 
ført ham ind i en blindgyde. Med goodwill 
fra to uansvarlige embedsmænd fik han lov 
til - trods umyndiggørelsen - at købe en 
gård i Kibæk! Ak, hvad skulle han dog 
med to gårde, når han dårligt kunne passe 
én!

Tro, håb og kærlighed
Datteren var neutral, sønnerne var skuffede 
og bitre. De svor sammen en dyr ed på, at
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»sådan ville de i hvert fald aldrig blive!« 
En af Mettes brødre ville have Clasonsborg 
som »fødested« i stedet for, som hidtil 
Skaue. Mette selv var skuffet og kreperlig. 
Hun var dødsens træt af ægtefællens man
gel på forbedring! Men i hendes hjerte 
boede kærligheden, og kærligheden var 
tålmodig, kærligheden var mild, kærlig
heden troede alt, kærligheden håbede alt, 
og kærligheden udholdt alt.

Miraklet skete. Fordi hun (så gribende) 
havde talt sin mands sag, blev umyndig
gørelsen ophævet i 1846 af Ringkjøbing 
Amt, og afgørelsen blev bekræftet af Ham
merum Herred i 1847!

Konklusion
En mand, der får skænket en ærlig kvindes 
kærlighed, så ægte, så ren og så storslået, 
har ikke levet forgæves. Men den gode 
opdragelse, de fire børn havde fået, gav 
også udbytte: De opnåede trivsel, gode 
økonomiske kår, og blandt deres talrige 
efterkommerne var der så mange gode og 

dygtige personer, at folk ligefrem snakkede 
om det! Børn, børnebørn, oldebørn osv. 
blev nyttige samfundsborgere ud over hele 
landet. De havde magt over tingene og var 
i stand til at arbejde sammen indbyrdes 
og sammen med Dansk Slægtsforskning, 
Fredericia. Det kom der et digert værk ud 
af. Slægtsbogen udkom i 1967. Posthumt 
hædrede man Peder ved at gøre ham cil 
bogværkets centrum og krydsfelt. Værket 
hedder »Slægtsbog for efterkommere af 
Peder Clausen, født 1804«.

Bogens motto lyder:

Hvad af fadres saga findes 
bor af efterslagten mindes.

PS. Skaue-folkene fik et liv ud af det. Den 
rige bejler kendte jeg kun af navn, men 
jeg fik god hjælp af Nøvling Lokalarkiv, 
hvor Gothfred Jespersen fandt Konrad 
Understrup: »Nøvling Sogn« til mig, så vi 
kunne lære Den velhavende Ole Skibbild lidt 
nærmere at kende. - Tak.

Per Madsen.
Telefon 51 53 39 07.
Varm interesse for 
naturhistorie og kulturhistorie. 
Syng dig glad!



Natmandskvinden Anne Marie Grønnings 
tragiske levnedsløb

Af Franz Jensen

Anne Marie Nielsen Grønning
(An Mari) (1836-1901)
Anne Marie Grønning er ud af gammel 
natmandsslægt. Hendes morfar, Peder Jen
sen Grønning, bærer betegnelsen nat
mand, men har ikke været registreret som 
fastboende noget sted i længere tid. Han 
dør på vandring i 1821 i Lundhuse ved 
Gjellerup. Han er da 65 år gammel.

Grønning (Grønne) familien stammer 
fra Grønning i Salling og strejfede om i 
det store område fra Salling og ned til 
Hammerum og Bøl ling Herred. De om
tales som omvandrende tiggere og er gen
tagne gange dømt for betleri og løsgang.

Peder Jensen og hustru Kirstine Jør- 
gensdatter bor i en periode i Ørre sogn, hvor 
sønnen Jørgen Pedersen Grønning bliver 
døbt i 1792. Ti år senere døbes sønnen Pe
der Abraham Pedersen i Snejbjerg kirke. 
I september 1812 døbes datteren Kirsten 
Marie Grønning i Sunds kirke.

Kirsten Marie vandrer omkring med 
forældrene. De dør begge, da Kirsten Marie 
er otte år gammel. Hun fortsætter dog sin 
omstrejfende tilværelse i yderligere 12 år, 
nu sammen med en storesøster. Hun lever 
tilsyneladende uden for myndighedernes 
søgelys, indtil hun blev anholdt i Røn
bjerg under kjæltringejagten i 1835. Hun 
bliver anklaget for betleri og får en dom 

på 2x5 dage på vand og brød. Efter ud
stået straf sendes hun til fødesognet Sunds. 
Her skal hun følge den almindelige skole
undervisning og forberedes til konfirma
tion, men rømmer sidst på året med den 
begrundelse, at hun ikke får mad nok, og 
at skolebørnene gør nar ad hende. Det 
sidste har nok også været tilfældet, idet 
hun som 23-årig og formodentlig analfabet 
skal følge undervisningen sammen med en 
flok skolevante landsbybørn halvt så gamle 
som hende selv. At hun havde grund til at 
beklage sig over kosten, afviser provsten i 
Gjellerup-Sunds på det absolutte, da han 
af amtet bedes udtale sig i sagen. Prov
sten roser hende for en god opførsel og er 
forundret over, at hun har valgt at gen
optage sin omflakken. Den egentlige grund 
til rømningen er nok snarere, at hun er 
blevet gravid, for sommeren efter føder 
hun en datter. Pigen er formodentlig født i 
Dejbjerg, men døbes i Sunds og får navnet 
Anne Marie Nielsen Grønning. Kirsten 
Marie udlægger Niels Skott fra Dejbjerg 
som faderen.

Anne Marie er fra fødslen betegnet som 
et uægte barn: et barn født uden for ægte
skab med en far, der ikke vil vedkende sig 
faderskabet. Hun bor de første år af sit liv 
sammen med moderen i fattighuset i Sunds. 
Da hun kommer i skolealderen og bliver
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Ane Atari Grønning gengivet efter fotografi i 
Aty lins Erichsens »Den jydske hede før og nu«. 
Der er ikke nogen angivelse af årstal. Atylius 
Erichsen har formodentlig lånt billedet af her
redsfoged Krarup i Hammel, som forsynede ham 
med flere fotografier af »tatere«. Ane Atari er stil
let op i fineste puds og ser næsten lidt fremmed og 
fortabt ud i den nette påklædning. 

arbejdsdygtig, udliciterer sognet hende 
for mindste betaling til en bonde i sognet, 
der tilbyder at have hende for en tønde rug 
årligt. Hun følger undervisningen i skolen 
og far gode udtalelser ved sin konfirmation.

I et halvt år er hun i tjeneste hos her
redsfogeden på Nørholm ved Herning og 
forlader stedet med gode bemærkninger i 
sin skudsmålsbog. Selv fortæller hun man
ge år senere til Mylius Erichsen, at hun 
derefter tjente tre år i Sunds, hvor hun 
efter eget udsagn »war den kjønnest pie 
i æ hiel sogn«. Hun er fysisk stærkt svæk
ket og dybt alkoholiseret, da Mylius Erich
sen møder hende i 1899, og hendes be
retning bliver da også både springende og 
selvmodsigende. Men hun forklarer, at hun 
som 16-årig blev forlovet, men hendes kæ
reste døde to år efter. De fik et drengebarn 
sammen, som døde bare et år gammelt. 
Ane Marie angiver dødsårsagen som »tæn
der«. I en anden og mindre romantiseret 
udgave af forløbet hedder det, at Ane Marie, 
lige som moderen før hende, bliver gra
vid, men faderen vil hverken kendes ved 
hende eller barnet.

I 1857 kommer hun i tjeneste i Vejrum 
ved Struer, men løber kort efter af sin 
plads. Nu begynder det omstrejfende liv 
med tiggeri, plat og tyveri som eksistens
grundlag. Kort efter bliver hun arreste
ret for tyveri af et lommeur i Ørre og 
idømt 2x5 dage på vand og brød.

Efter udstået straf træffer hun kjæl- 
tringen Casper Hodde. De bliver kærester 
og danner par i de næste omtrent 25 år, i 
et samliv præget af tiggeri, svindel, plat, 
tyveri og tiltagende druk og vold.

Casper Hodde 
(1821-1882) 
Casper Hodde eller Hoje er født i 1821 og



NATMANDSKVINDEN ANNE MARIE GRØNNINGS TRAGISKE LEVNEDSLØB

stammer fra Rind sogn, men som barn bo
ede hans familie i Hodde ved Tistrup. Mo
deren, Anne Kierstine Caspersdatter, stam
mer fra natmandsfolket i Rind, mens fa
deren, Niels Oustrup, kommer fra Varde
egnen.

Hen over årene optræder Casper Hod- 
des navn hyppigt i retsprotokollerne, og 
han bliver gentagne gange dømt for løs
gængeri, betleri, bedrageri og tyveri.

I 1847 bliver han gift med Mette Klau- 
diane (»Mæt Kløwtjanne«) fra Rind, men 
samlivet afbrydes af Caspers soldater
tjeneste fra 1849 til 1851. Da Casper er 
færdig i tjenesten, opdager han, at Mette 
i mellemtiden er flyttet sammen med An
ders Bjødstrup. Det ender ifølge overle
veringerne i al mindelighed med, at Cas
per lejer sin kone ud til Anders Bjød
strup for 3 mark om året.

Da Anne Marie møder Casper Hodde, 
lever han officielt som omvandrende af at 
lave bliktøj og glarmesterarbejde. Men 
de mange tyverier og bedragerisager, der 
hænger i hans kølvand, giver ham i 1861 
en dom i Bølling Nørreherreds ret på et 
års forbedringshusarbejde. Opholdet i for
bedringshuset medfører ikke nogen for
bedringer i Casper Hoddes livsførelse. De 
næste mange år strejfer han rundt sammen 
med Anne Marie Grønning fortrinsvis i 
Hammerum og Bølling Herreder og idøm
mes gang på gang straffe for lediggang, 
tiggeri, tyveri og bedrageri.

I sine velmagtsdage beskrives Casper 
som en høj blond mand med blå øjne. 
Han havde et sort skæg og en mørk an
sigtsfarve. Anne Marie var derimod lille, 
ja nærmest spinkel. Hun var blond og 
med blå øjne og en ansigtsfarve, der en
ten var bleg eller rød, afhængig af, hvor 
meget hun havde gjort ved flasken. De
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Casper Hodde er tegnet efter fotografi i At y titts 
Erichsens »Den jydske hede før og nu«. Bil
ledet stammer sikkert fra herredsfoged Krarups 
samling. Et besøg hos fotografen sidst i 1800- 
tallet betød, at man fandt de fineste klæder frem 
og nøje overvejede, hvordan man ville fremstilles. 
Eksponeringstiden var lang, sd det krævede, at 
man stivnede i bade mimik og positur, så længe 
optagelsen stod på. Derfor er de portrætter, vi 
ser, præget af en vis forskønnelse i påklædning 
og stivhed i fremtoningen.

karakteriseres begge som ildsindede, bru
tale, løgnagtige og drikfældige.

I de første år betegnes deres samliv som 
godt, men bliver efterhånden præget af 
umådeholden druk, skænderier og slag 
og prygl. De sidste år af deres samliv blev 
yderligere forpestet af kjæltringen An’ 
Mari Mæsters åbenlyse forsøg på at blive 
kæreste med Casper. Det var fra et vold-
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somt sammenstød med hende, Anne Ma
rie havde faet det store ar, der løb fra pan
den og ned over næsen.

En øjenvidneberetning fra købmands
handlen i Snejbjerg fortæller, hvordan Cas
per behandlede Anne Marie, da hun blev 
vedvarende »plawsom« i købmandsstuen. 
Med et tag om livet blev hun smidt op på 
disken med enden i vejret. Bagdelen blev 
blotlagt, og med kraftige slag af den flade 
hånd blev hun tampet, så hendes reaktion 
gik fra skrig og hyl til skinger gråd, indtil 
det »plawsomme« var forsvundet, og hun i 
et stykke tid derefter sad i tavshed og snøf
tede på bænken i købmandsstuen.

Casper Hoddes død
På trods af jalousi, druk og tiltagende vold 
varede sam 1 i vet med Casper i 2 5 år på nær to 
dage, inden det en sommerdag i 1882 fandt 
sindramatiskeafslutning på Dej bjerg Hede.

»Wi ku’ ha fåt en slavs sølbrøllop«, siger 
hun til Mylius Erichsen i 1899-

Vi ved, at Casper Hodde i 1876 var ind
lagt på sygehuset i Ringkøbing til behand
ling for syfilis. Behandlingen har næppe 
været helbredende, så den tiltagende ube
regnelighed og jalousi, truslerne og vol
den kan nok tilskrives sygdommen.

I juni 1882 havde parret gjort ophold 
hos Christen Bjødstrup og Ingeborg Me
ster i Bjørnemosen i Dejbjerg. Den 22. var 
mændene gået til Stauning for at stange 
ål, mens Anne Marie blev tilbage hos In
geborg i Bjørnemosen. I dagens løb drak 
hun sig så beruset, at hun mistede al be
sindelse og ifølge Ingeborg blev helt vild 
og ustyrlig. Først da Casper vendte tilbage 
og lagde hånd på hende, faldt hun så meget 
til ro, at hun var til at have inden døre.

Der var onde ord mellem dem, da de 
næste formiddag forlod huset i Bjørnemo

sen og drog nordpå ind over Dejbjerg 
Hede. Anne Marie bar på en kurv med 
tre pund ål og en flaske brændevin, som 
hun allerede havde været i flere gange. 
Casper var skinsyg og anklagede hende 
for at lægge i med Anders Rasmussen i 
Røgind, hvilket Anne Marie benægtede. 
På et tidspunkt bliver de trætte og sætter 
sig ved en af de gamle gravhøje øverst 
på heden. Brændevinsflasken går mellem 
dem, mens skænderierne fortsætter og 
bliver grovere og grovere. På et tidspunkt 
tager Casper sin kniv frem og begynder 
at hvæsse den. Så siger han ifølge Anne 
Marie »I mårn innen meje ska do å Anders 
et’ si suel, så møj ska I fo småg a den hær 
knyw«, hvorefter han lægger sig til at 
hvile i lyngen. Casper er ikke kendt for 
at udstede tomme trusler, og Anne Mari 
gribes af frygt for sit eget liv. I sin halv
fulde tilstand finder hun en nævestor 
sten, lægger den i bunden af sin tomme 
flæskepose og snor posen til en tamp. Hun 
svinger posen og rammer den sovende 
Casper i tindingen. Han er dog ikke mere 
ramt, end han kan dreje sig omkring, men 
så kommer det næste slag, og nu synker 
han sammen og får et tredje slag, der 
rammer ham lige midt i panden. Ved den 
senere obduktion kunne det konstateres, at 
såvel hans hjerneskal som hans brystkasse 
var knust, så der er utvivlsomt fulgt en del 
flere slag efter de tre første. Anne Marie 
dækker nu den døde til med lyngtørv fra 
en nyskåret stak lige ved højen, men lader 
en flig af jakken stikke frem. Ifølge eget 
senere udsagn knæler hun en gang ved 
liget og beder en bøn for Caspers sjæl, 
inden hun fortsætter vandringen mod Rø
gind. Her opholder hun sig i en 3-4 dage 
hos Anders Rasmussen og fortæller til 
værten, at hun har ombragt Casper, men
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forlanger, at han aldrig må røbe sin viden. 
Så fortsætter hun mod Herning.

Efter en uges tid finder fattiggårdsbe
styrer Lars Andersen liget af Casper Hod
de. En tøjflig stikker op mellem lyngtør
vene. Casper er kendt viden om også i Dej
bjergområdet, og den dødes identitet bli
ver straks fastslået. Den forsvundne Anne 
Marie efterlyses, og 29. juni bliver hun 
tilbageholdt i Skarrild og ført til Herning. 
Imens sættes en undersøgelse af omstæn
dighederne i gang. Anne Marie bliver ført 
til Skjern, hvor hun forhøres af politimester 
Erichsen fra Ringkøbing. Hun nægter 
i første omgang al kendskab til sagen. 
Politimester Erichsen tager så til Røgind, 
hvor Anders Rasmussen røber, at hun har 
opholdt sig hos ham og i den forbindelse 
fortalt om misgerningen mod Casper. Fra 
Nymølle Papirfabrik kommer der efterret
ninger om, at Anne Marie lige efter drabet 
på Casper solgte klude til fabrikken, 
klude, der uden tvivl stammede fra Caspers 
klæder. Efterhånden, som beviserne frem
drages, strammes skruen, og hun kan ikke 
holde rede på sine mange udenomsfor
klaringer. Konfronteret med Anders Ras
mussens forklaring lægger hun til sidst 
alle kort på bordet og fortæller detaljeret 
om forløbet.

Dommen og de sidste år
Anne Marie sidder fængslet, til dommen 
afsiges ved underretten den 28. august 
1882. Hun bliver »dømt fra Livet«: en 
dom, der efterfølgende bliver stadfæstet 
af både over- og højesteret. Ved en konge
lig resolution ændres dommen dog til 
livsvarigt tugthus i kvindefængslet på 
Christianshavn, og de næste fjorten år 
sidder hun i straffeanstalten på Christians
havn.

I 1897 benådes hun ved en kongelig 
forordning grundet helbredshensyn. Hun 
har fået konstateret en stor svulst i un
derlivet og ventes ikke at have lang tid 
igen. Hun kommer tilbage til Gellerup, 
hvor hun flytter i en hytte sammen med 
den dybt alkoholiserede og fallerede gård
ejer og Amerika-farer Søren Hampen. De 
lever som hund og kat i et forhold domi
neret af vold og drukkenskab. Det er her, 
Mylius Erichsen aflægger hende et drama
tisk besøg i 1899- Samtalen svinger mel
lem klarhed og tågesnak, barske erin
dringsglimt, sentimentalitet, tårepersende 
selvmedlidenhed og heftige vredesudbrud. 
Her omtaler hun sine fjorten år i tugt
huset på Christianshavn som de bedste i 
hendes liv og vil hellere tilbage dertil 
end til fattiggården i Sunds.

Hun undgår dog ikke fattiggården i 
Sunds, og hvis stedet ikke var brændt ned 
kort efter, ville hun nok have endt sine 
dage her. I stedet lejer sognet hende og et 
andet fattiglem ind i en lille aftægtsbolig 
på Bakkegården. Her vælter hun den 15. 
maj 1901 i fuldskab om på sin seng og 
vågner ikke op igen. Hun er da 64 år og 
bliver i al stilhed begravet på kirkegården 
i Sunds. Præsten holder degnen tilbage fra 
at synge over liget. Følget består af et par 
sognerådsmedlemmer, men der er hverken 
blomster eller kranse.

Casper Hoddes begravelse
Casper Hodde ligger begravet i rakker
hjørnet på Dejbjerg Kirkegård i en af de 
navnløsegrave uden korsellersten, der ligger 
tue ved tue op ad det nordøstre dige. Men 
hele forløbet op til begravelsen bliver ret 
dramatisk, da ingen i lokalområdet udviser 
noget ansvar for den afdødes endeligt.

Da den dræbte findes under det tynde
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På sin tur rundt i den jyske hede var Mylius Erichsen ledsaget af tegneren Valdemar Neiindam. I 
»Den jydske hede før og nu« er der ikke mindre end 775 illustrationer af Neiindam. Et af dem er 
en interiørscene  fra hytten i Gjellerup, hvor A ne Mari boede sammen med Søren Hampen, da Mylius 
Erichsen og Valdemar Neiindam var på besøg i sommeren 1899.

lag af lyngtørv, er liget allerede så småt 
begyndt at gå i opløsning. Det bæres nu 
på en dør til Dejbjerg fattiggård, hvor det 
dagen efter undersøges af distriktslægen 
fra Ringkøbing. Derefter lægges liget i en 
kiste, men kisten bliver stående omme bag 
fattiggårdens lade. I sommervarmen ud
vikler der sig en frygtelig stank og en 
frygt for, at kisten skal revne. Derfor får 
en tømrerlærling til opgave at lægge jern
bånd omkring kisten. Lærlingen bliver 
meget syg efter udført arbejde, og lægen 
kan konstatere, at han har erhvervet sig 
tyfus. Tømrerlærlingen fortæller om sit 
arbejde med at lægge jernbånd omkring 
Casper Hoddes kiste, der stadig seks uger 

efter mordet står i højsommervarmen om
me bag laden. Lægen melder det til her
redsfogeden i Skjern, der straks pålægger 
Dej bjerg-rakkerne at bære kisten til Dej
bjerg Kirke. Bærerne belønnes med to 
kroner for arbejdet. En af bærerne, Niels 
Cristian Kvembjerg, fortæller efterfølgen
de: »Å hår åller i mi daww sjæt så stuer 
en følle te nowwen begrawwels, som te 
den«, men tilføjer så med en kunstpause, 
at følget bestod af i titusindvis af store 
sorte spyfluer.

Casper Hoddes høj
Forfatteren til »De Jyders Land«, Achton 
Friis, besøger i sommeren 1932 Dejbjerg-
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området for at finde stof til sit storværk. 
Han møder bonden Jens Laurids Jensen, 
der som 13-årig var til stede, da liget af 
Casper Hodde blev fundet og senere, da 
herredsfogeden med sine folk kom ud til 
stedet. Bonden viste Friis hen til den høj, 
hvor ugerningen fandt sted, og som stadig 
bærer betegnelsen »Casper Hoddes høj«. 
Han udpegede en lille aflang fordybning 
ved foden af højens nordside, som det sted, 
hvor Casper blev fundet. I fordybningen 
groede der højt, lyst græs, mens området 
ellers var behersket af strid lyng og rens
dyrlav. Midt i fordybningen sås en lille 
tue fra resterne af de lyngtørv, Anne Marie 
havde brugt til at skjule liget under.

Vil man i dag besøge åstedet for for
brydelsen, kan man holde ind ved Hel

ligkors-refugiet på Lem vej og gå mod 
sydvest ind over heden til Casper Hoddes 
høj. Højen er markeret på det kort, der 
er opstillet ved parkeringspladsen. Den 
ligger yderst mod vest i hedestykket lige 
på fredningsgrænsen. Mod vest går hø
jens fod over i opdyrket mark. Højen ad
skiller sig hverken i størrelse eller form 
fra de andre høje i området. Den er be
vokset med lav hedelyng og revling og har 
i sommermånederne en kobberlys glorie 
af græsarten bølget bunke, der giver den 
en næsten svævende lethed.

Vælger man en lidt længere tur med 
udgangspunkt fra Bundsbæk Mølle, går 
man gennem mosen og skoven og op til 
heden med de mange oldtidshøje i nord
vest. På turen kommer man forbi det re-

Casper Hoddes høj ligger yderst mod test i det fredede hedeareal på Dejbjerg Hede. Højen adskiller 
sig ikke fra de øvrige bronzealderhøje på stedet. Såfremt man vil besøge stedet, skal man lige forvisse 
sig om dens korrekte beliggenhed på kortet ved den lille parkeringsplads ved Helligkors-refngiet på 
Lemvej.
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konstruerede rakkerhus i Bjørnemosen og 
reminiscenserne af rakkerbopladsen i Brat
bjerg, hvor folk har boet i primitive spænd- 
huse og egentlige jordhuler, og hvor man 
stadig kan se sporene af de tilhørende 
kålgårdsdiger.

Spor
Drabet på Casper Hodde satte sig spor. 
I Dejbjerg blev det, samme år som for
brydelsen fandt sted, besluttet at nedrive 
fattighuset ved Bundsbæk Mølle, hvor 
Anne Marie og Casper havde holde til 
under besøget i Dejbjerg.

Men dramaet blev vedvarende folkeligt 
fortællestof i landsdelen. Såvel min farsom 
min svigerfar kendte alt til forbrydelsen. 
De var begge født først i 1900-tallet og 
kom fra Videbæk-egnen. Her havde de fra 
barns ben flere gange hørt om og gyst 
over den grusomme forbrydelse på heden. 
Fortællingen rummede jo næsten shake- 
spearske dimensioner af kærlighed, jalou
si, had og raseri.

I 1940 udgav Vardemaleren Niels Hol- 
bak en lille digtsamling på jysk med mo
tiver fra landsdelen. Bogen hedder »Imeld- 
golaw«. Et af digtene har titlen »Rak- 
kerlyw« og handler om drabet på Dej- 
bjerg Hede. Forløbet er iklædt et let ro
mantiserende gevandt med betoning af 
rakkernes frie og utvungne liv, men følger 
ellers begivenhedernes gang som vi kender 
dem.

RAKKERLYW
No ska a beratt, om hu a te da skie 
en Daw l August ued o Dajbjerre Hie.
En ølet Æjn ve a Sii o en Hyw, 
da kaam en Kjaltring aw ma hans Lyu \ 

Di waar i a Faart Kasper o An Mari. - 
Saan Rakkere waa snaae som Fowl i de Fri: 
men nar a Larker sjaang o waa 

glaa ve dja Ree.
maat en sej, te har waar et smaat me a Glee.

Den slas Folk haad jo ingenste hjemm - 
hu de sku jarres, vild dei sjal bestemm.
Di haae tegget o stoeld fraa di waa smo, 
o a Bønder saaw balder dja Hal end dja To.

Kasper waa uend, ku hun høer o a Banden, 
han ammeid jo om, hun haad

Sind te en anden.
En skuld da wal ett tank, han gjor undl 

ma a Kny w,
faa han haad truet hin o saa: De ka kost 

daj di Lyw.

Ve a Hyw, hu di hwield, føld Kasper i Søvn - 
An Mari hun tandt: De ska søurma

blyw Løwn.
En Skaaen haa han waen aid di Oer, 

der er gawn,
haa draaken og slawn ma o stoeld 

som en Ravn.

Ingen kann si waas har ned i a Mues. -
En Tamp fak hun lawwet ma en

Stien i en Pues.
A we ett, om hun vild ha slawn Kasper ihjal. 
men nowwne Dask aa a Tamp hjaalp ham 

øwwer a Skjal.

Ma Ljøng o G res hun dakket ham te, 
no sku han fo Low te o leg har i Fre: 
uden Tyngsel a Jord, balder Ligtøj o Fjal. - 
Hun vild sammel a Hinder o be faa 

hans Sjal.

Te Worherre vild slip en ind ad
Himmerigs Dar,

o han ett vild tagsir en atter de en waa vaer. 
saa te de har maa snaa go i Glemm.
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Aid de andt maa han saa i sin
Naade bestemm.

Æ Mand tea han kwit, o de waar en Lin.
No vist hun ow nok, hu hun vild hen.
- En tvaa jo ett waan te o farres aldjenn.
Alen Folk vild vol spøer, hur Kasper

tract henn?

Hwa ska en s waar? Mon ett de ka go 
aa scej, te han haa drotrnd si sjeel i ce O? - 
De ce u al hest o hold si fraa den alfare Vcej: - 
Hun sammeld hind Sager - o st ommeld a stcej.

Notru e Date atter da kaam dee Folk
te ce Hyw,

o de fond, hur a Rakker haad faat Æend
o hans lyir.

De h/øu jo modelt, aa saa vild ce Pol let i 
ha Relehied o et o nok snak mce An Alari.

Føst ncejt hun besternt - aa faldet en Toer, 
men maat jo go ve et, da de bløw hind for hær.
Hun haad dasket ham lidt — faa de han 

haad stoeld,
o de maa ce Sløwster jo ett ha ku toeld.

An Mari maat ind - mannne Oer waa
hun hen,

o dce fak hun prøwiret, hudan de waar
o vce jenn,

o baar ku mindes - som en lykkele Ti, 
da hun strøjfet mce Kasper omkring i de Fri.

En mere nutidig litterær behandling af 
Anne Marie Grønnings skæbne finder vi 
i Henrik Haves lille digtsamling »Rak
ker« fra 1980. I forordet beskriver Have 
omstændighederne omkring drabet ud fra 
datidens retsprotokol og behandler der
efter stoffet i lyrisk form. Have anskuer 
Grønning og hendes handlinger fra en so
cialpolitisk vinkel og ser drabet som en 
desperat kvindes griben til handling mod 
sin påtvungne og låste livssituation.

Oplysningerne er bentet fra:

I LP. Hansen: »Jyske skøjere og rakkere« 
(Hernov 1992),
I LP. Hansen: »Natmændsfolk og kjæltringer« 
(Rosenkilde og Bagger 1959),
L. Mylius Erichsen: »Den jydske hede før og nu« 
(Hernov 1993),
Achtem Friis: »De jyders land«, bind I og II 
(Grafisk forlag 1966),
Niels Hol bak: »Imeld-golaw« 
(Arthur Jensens Forlag 1940), 
Henrik Have: »Rakker« - flygtning på stedet 
(Ringkøbing 1980).
Illustrationerne til artiklen er tegnet af forfatteren. 
De to portrætter er efter fotografier i Mylius 
Erichsens bog »Den Jyske Hede«.
Interiørebilledet fra Anne Marie Grønning og 
Søren Hampens hytte er efter Valdemar Neiindams 
tegning efter besøget i 1899 fra samme bog. 
Tegningen af Gisper Hoddes høj er fra sommeren 
2014.

Franz Jensen.
Friskolelærer.
Født i 1953 i Videbæk. 
Nybovej 7, Nøvling, 
7480 Vildbjerg 
franzjensen@hotmail.com
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DSB kontor, 
statsgymnasium og tysk lazaret

I artiklen beskrives historien om den statelige hovedbygning, 
der i dag stadig er en del af Struer Statsgymnasium, men engang var 

administrationsbygning for omkring 100 DSB-funktionærer 
og senere blev først skole, dernæst tysk lazaret for sårede 

under 2. verdenskrig og til sidst skole igen.

Af lektor Erling Høiberg

Den 15. august 1938 fandt indvielsen af 
det nye statsgymnasium seed under en stor 
varmebølge. Skolens første historieskriver, 
lektor Gunnar Sandfeld, beskriver dagen 
således: »Byen lå fra morgenstunden i strå
lende sol og varmedis og klædt i flag. En 
flagallé strakte sig fra banegården til 
Strandvejen, alle flag var gået til tops på de 
private flagstænger og duvede i den sagte 
morgenbrise, og over dem alle strålede 
byens nyeste flag: Gymnasiets splitflag«.1

Syv år senere, en septemberdag i 1945, 
besigtigede lektor Sandfeld igen skolen, 
der efter tysk besættelse endnu ikke var 
rømmet. Den var lazaret for hårdt sårede 
soldater endnu langt hen i september 1945. 
Hans beskrivelse lød nu således: »Udadtil 
så det forfærdeligt ud med afskallede 
vinduer, snavsede og hullede ruder med 
klude stoppet i og et hæsligt plankeværk, 
der dog skjulte det usandsynlige rod og 
svineri i skolegården«. Og senere om det 
indvendige: »Gangen hen til realklassen, 
hvor vi skulle forhandle med den unifor
merede overlæge, som høfligt stak os en 

cigaret, var våd som en gruset sognevej 
med dybe hjulspor af sygetransporterne. 
Der kom netop kørende én hen ad gangen 
og drejede ind i 2. mellem. Det var lige, 
så gruset knasede.«2 Større kontrast kan 
næppe tænkes, men lad os se på bag
grunden.

DSB’s 3. distrikt
I 1916 var det lykkedes Struer i kon
kurrence med Viborg, Herning og Holste
bro at blive sæde for det nye store jyske 
jernbanedistrikt, 3. distrikt, som var ble
vet vedtaget ved jernbaneloven af 10. maj 
1915. Det betød meget for den da ret be
skedne provinsby, idet de mange nye til
flyttere i form af embedsmænd og kon
torister naturligvis måtte give en be
tydelig saltvandsindsprøjtning til byens 
økonomiske liv, og man kan se af datidens 
aviser, at Struer Kommune har måttet yde 
en betydelig lobbyvirksomhed i løbet af 
1915-16 for at få ministeriet til at vælge 
Struer. I marts 1916 meddeltes det dog 
endeligt, at Struer Sogneråd havde stillet
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Administrât ionsbygningen under opførelse i 1917, Foto: Struer Museum.

garanti for, at sædet kunne oprettes i Struer, 
ogden 12. maj 1916 meddeltes det, at Struer 
havde lovet under kontrol fra statsbanerne 
at opføre en administrationsbygning på en 
plads i nærheden af banegården »så stor, 
at den svarer til mindst fem rummelige 
5-værelsers lejligheder«.

Tegningerne til den nye bygning op
bevares i dag i lokalhistorisk arkiv i Struer 
og viser, at der har været ikke mindre end 
107 lokaler fordelt over de fire etager. Det 
er klart, at selve byggeriet og de mange 
nye tilflyttere, et befolkningstilskud på ca. 
70 fastlønnede familier, må have betydet 
meget for en by på dengang ca. 4.000 ind
byggere. Men det var også dyrt for den lille 
kommune. Bygningen kostede 305.000 kr., 

og derudover skulle man garantere, at der 
var lejligheder til de jernbanefolk, der for
flyttedes til byen.

3. distrikt omfattede de fleste bane
strækninger i Jylland, i alt 767 km bane, 
og vardet største i udstrækning. Der skulle 
derfor ansættes en række højtlønnede em- 
bedsmænd og ingeniører, som gavnede by
ens skattegrundlag og erhvervsliv, og der
udover en række almindelige kontor
folk. Blandt dem forfatteren Jobs. Buch- 
holtz, der i et interview fra 1920 i »Bog
vennen« fortalte om de gode arbejdsforhold, 
han havde fået, da han forflyttedes fra 
banegården til kontorarbejde i den nye 
bygning og i stedet for de udmarvende 
nattevagter kunne gå hjem fra kontoret
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Splitflaget vajer uden for den nye administrationsbygning i Jyllandsgade. 
Foto: Struer Museum.

hver dag klokken 17/ Der har utvivlsomt 
været et stærkt hierarki mellem de menigt 
ansatte og de højtstående medarbejdere, 
der, som det kan ses af et foto fra ca. 1930, 
har haft egne sportsbaner bag bygningen. 
Det ser på billedet ud, som om der er 
håndboldmål i den ene ende, men Finn 
H. Lauridsen fortæller i en erindrings
skitse om tiden efter lukningen, at der var 
tennisbaner: »Jeg mindes embedsmænde- 
nes private tennisbane, som vi, da den be
gyndte at forfalde, hjemsøgte med et slags 
boldspil. Som ketchere brugte vi nogle ret 
store brunbejdsede boldtræer, som Georg 
Knudsens far fra Jyllandsgade 35 havde la
vet til os.«1

Fra 3. distrikt til gymnasium
Således fungerede alt tilsyneladende i fryd 
og gammen i den lille provinsby, indtil 

der i 1932 blev kastet en bombe: Staten 
nedlagde 3. distrikt og dermed også det 
administrative hovedsæde på grund af 
sparebestræbelser. Det var jo under 1930’ 
ernes krise, og Struer Kommune stod nu 
med en stor fin kontorbygning, som endnu 
langt fra var betalt, og som man ikke kunne 
finde nogen som helst funktion til, uden at 
det skulle koste yderligere mange penge.

Forargelsen og harmen i Struer var na
turligvis stor, og byrådet lå ikke på den 
lade side i det første halve år, men Stau- 
ning meddelte, at det eneste, regeringen 
kunne strække sig til, var at forlænge leje
kontrakten med 1 år, så man måtte tæn
ke alternativt. Første forslag var at bruge 
bygningen som ungdomsfængsel, og i jan. 
1933 kom en delegation fra justitsmini
steriet på besøg, men justitsminister Zahle 
mente ikke, at forholdene var egnede, idet
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man helst skulle have l() tønder land til 
rådighed. Næste forsøg var at bygge om 
til alderdomshjem, så til kaserne, hvilket 
forsvarsministeriet heller ikke fandt det 
brugbart til. Så gik borgmesteren over 
til det private og kontaktede St. Joseph- 
søstrene for at få dem til at bruge byg
ningen som medicinsk sygehus, også for
gæves, men derefter dannedes en privat ar
bejdsgruppe under ledelse af læge Haakon 
Lund, der genoptog en tidligere tanke om 
at få et gymnasium til Struer. Nu havde 
man da i hvert fald en bygning. Struer 
Kommune bakkede op om ideen efter et 
borgermøde, hvor stemningen var meget 
positiv. Ligesom ved bygningens fødsel 
opstod der dog nu igen stridigheder om 
dens kommende funktion som skole, for 
nabobyerne ville jo også gerne have et gym

nasium, og de mente bestemt ikke, at 
den tidligere kontorbygning var velegnet 
til skoleformål! Både Holstebro, Thisted, 
Nykøbing, Lemvig, Nr. Nissum og Skive 
søgte på forskellig måde at lægge hin
dringer i vejen, fordi de alle mente, at 
der var bedre argumenter for at lægge et 
kommende gymnasium i netop deres by, 
og staten holdt igen, fordi der stadig ikke 
var penge i kassen. Alt imens gik årene, 
og bygningen lignede mere og mere »et 
spøgelseshus«. Ove Høyer fortæller i bogen 
»Dreng i Struer« om en aften, hvor han 
efter aftensmaden af en af de andre drenge 
fik at vide, at det spøgte ned i admini
strationsbygningen: »Da vi kom ned i Jyl- 
landsgade, stod der en masse mennesker, 
men der var ingen, der sagde noget. Vi stod 
længe og stirrede op mod øverste etage

3. distrikt med egne sportsbaner. Foto: Struer Mnsettm.
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med de små vinduer. Se der, var der så 
nogen, der hviskede, men vi kunne ingen
ring se, men hu-ha, pludselig så vi et svagt 
lysskær, der kom og forsvandt, allerøverst 
oppe. Der gik et gys igennem hele for
samlingen. Der var godt nok modige folk 
i byen, men ingen skulle derop og se, hvad 
der foregik.«5

Bygningen havde altså en vis gådefuld 
aura omkring sig, men derer ikke noget, der 
tydede på, at den direkte forfaldt. Byrådet 
håbede jo stadig at få den brugt til andet 
formål, og da undervisningsministeriets 
gymnasiekommission i 1936 var på besøg, 
konstaterede man da også efter en gen
nemgang af bygningen fra kælder til 
kvist, at den kun havde lidt overfladisk 
skade indvendig, men at den ikke alene 
lignede en »overordentlig monumental 
skolebygning«, den egnede sig også for
træffeligt dertil.6 Så kunne de tage den, 
de kritiske nabobyer!

Historikeren Finn H. Lauridsen, der har 
været dreng i Jyllandsgade i 1920’erne og 
1930’erne, haren lignende vurdering: »Den 
store bygning stod tom og aflåst, men jeg 
mindes ikke, at den blev udsat for hærværk 
ud over måske et par smadrede ruder omme 
bagved. Det var ikke rigtig moderne.«7

Gymnasium i Struer
Debatten i aviserne om placeringen er 
gennemgået grundigt af Gunnar Sand- 
feld.8 Men enden blev, at det var Struer, der 
vandt. Den 23. februar 1938 fik Struer 
forelagt en plan, der gik ud på, at hvis 
kommunen ville stille en fuldt færdig sko
lebygning med alt inventar og alle nød
vendige samlinger til statens rådighed, så 
ville ministeriet indstille til finansudval
get, at der blev bevilget midler til driften 
af et statsgymnasium i Struer fra august.

Det var godt nok noget af en streg i 
regningen, at det blev så dyrt, og der 
skumledes meget i læserbrevene i aviserne. 
Gunnar Sandfeld refererer folkestemningen 
således: »Den bygning, som kommunen 
en gang før havde bekostet efter statens 
anvisninger, skulle den atter ofre op mod 
en halv million på. Energiske mænd havde 
i over seks år uegennyttigt arbejdet for ar 
skaffe byen en virkelig erstatning for det 
nedlagte distrikt, og så var resultatet blevet, 
at byen skulle betale en halv million for at 
få 8-9 statsskolelærere hertil i stedet for de 
70 statsbanefunktionærer, der var rejst.«9

Alligevel var byen stolt ved indvielsen 
i 1938, som citeret i indledningen, og 
Dagbladets reporter var imponeret, da han 
besøgte skolen. »Et moderne skolepalads« 
lød overskriften, og senere hed det: »Klas
seværelser, der vil forekomme mange ret 
ualmindelige med deres moderne inventar, 
tegnesal med ovenlys, fysiklokaler så mo
derne, at man næsten måtte svimle ved det 
- og i kælderen en moderne badeanstalt, 
som nok kan opvække misundelse både hos 
private og hos elever i kommuneskolen.«10

Statsgymnasiet startede således i 1938 
med L. A. Tvies som rektor og syv nye 
lærere til de to gymnasieklasser. Desuden 
overflyttedes skolebestyrer Uhrenholt fra 
den private realskole til gymnasiet sammen 
med skolens elever i mellemskolen og 
realklassen, i alt startede omkring 150 nye 
elever på skolen. Der synes at have hersket 
en god stemning og en særlig pionerånd i 
de første år, og en vigtig brik i alt det nye 
var den sidste vikar, der blev ansat, nemlig 
Gunnar Sandfeld. Ud over to fremragende 
bøger om Struers tidlige historie har han 
også meget grundigt beskrevet skolens 
tilblivelse og første år i to artikler, der 
blev trykt i skolens årsskrift ved 25-års
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Rektor Tvies.

fødselsdagen i 1963. Han var med til at 
skabe en god fællesskabsfølelse og var med 
til at tage en masse nye initiativer, f.eks. 
elevforeningen Pnyx, der stadig eksisterer, 
nu som en festforening, skolebladet »Blæk
uglen«, der eksisterede helt til 1972, skov
ture fælles for lærere og elever og ikke 
mindst skolekomedierne, hvor han ofte 
både instruerede og selv spillede hoved
rollen.

Den tyske besættelse
Men idyllen skulle snart få en ende på grund 
af de politiske begivenheder. Sandfcld har 
givet følgende beskrivelse af 9. april 1940: 
»Kl. 7 i den tæt tågede morgenstund ham
rede det voldsomt på radiatoren nede hos 
hr. Johannsen, der boede under mig, og lidt 
efter kom han farende: - »Tyskerne er gået 
over grænsen!« Han var stærkt oprevet, for 
hans gamle forældre boede lige ved græn
sen. I en underlig stemning gik vi til sko
le. På trappen mødte vi rektor Tvies. Han 

hånlo ad os, fordi vi var så naive at tro 
på latterlige rygter. 20 minutter ind i 1. 
time kom de forsinkede skibonitter. En 
af dem lagde tavs det grønne »Oprop« 
på katederet. Jeg stivnede, løb forvirret 
ud på gangen, gik frem og tilbage derude 
halvt sanseløs. Så ind igen. Undervisning 
blev der intet af. Kl. 9 samledes vi tavse 
i den nederste sal, hvor rektor meddelte 
os, hvad selv han nu ikke længere kunne 
betvivle, at »Danmark ikke længere var 
herre i sit eget hus.« Men vi skulle blot 
passe vort arbejde og lade hverdagen gå 
sin normale gang. Så sang vi »Jeg elsker 
de grønne lunde« og gik til anden time.«11

Allerede den 12. april etablerede ty
skerne sig på Østre Skole og i Folkets 
Hus, og der blev dekreteret mørklægning 
i byen. Undervisningen blev jævnligt af
brudt af øredøvende prøveskydninger, og 
luftangreb kunne risikeres i skoletiden, så 
man skulle ned i kælderen. Fra sommeren 
1942 rykkede tyskerne nærmere, nu tog 
de gymnastiksalene og hele kælderetagen, 
men der udvistes stor disciplin fra begge 
sider, så alvorlige konfrontationer udeblev. 
Når tyske soldater passerede skolegården i 
frikvartererne, holdt de sig til en bestemt 
linje, og eleverne lod som om de ikke så 
dem. Rektor Tvies prøvede at få det til at 
glide ved venlighed over for begge parter, 
men en anekdote, som Sandfeld gengiver, 
kan måske antyde, hvorfor han efter be
frielsen en kort tid var suspenderet. En 
morgen fandt pedel Trudsø en kæmpelort i 
fyrrummet, men »rektor kunne ikke tro, at 
de veldisciplinerede tyskere kunne opføre 
sig så upassende«. Så var det, at Trudsø 
skal have repliceret: »Så må det være en af 
lærerne!«12



48 ERLING HØIBERG

Skolen flytter ud i byen
Ved udgangen af februar 1944 ville ty
skerne imidlertid have hele skolen. Læ
rerne fik én dag til at forsvinde, den 29. 
februer 1944. Både lærere og elever kom i 
arbejde med at pakke. En del sabotage blev 
udøvet, f. eks. mod klaveret, som tyskerne 
ville beholde. Nogle »kom til« at klippe 
en del strenge over, og nogle vægfaste ting 
blev knust med hammerslag. Hele fysik
samlingen blev kørt ud til Quistrup, og 
i de næste to år blev al undervisning, og
så i de naturvidenskabelige fag, drevet 
udelukkende ved den sorte tavle. Skolen 
blev lukket i otte dage, men på grund af stort 
sammenhold i byen lykkedes det at skaffe 
13 undervisningslokaler ude i byen: to på 
slagteriet, en i Kulkompagniets kontor på 
havnen, på Stigaards Hotel, Schous Hotel, 
Odd Fellow-logens sal i Østergade, KFUM 
i Vestergade, alderdomshjemmet på An
lægsvej, provstens konfirmandstue i Søn
dergade og rektors spisestue i Tårngade 
(senere erstattet af et pigeværelse i en villa 
i Fredensgade), Villa Aurora i Søndergade,

Skole på B&O.

et hus ved B&O og i direktør Bangs vin
terhave.

Eleverindringer tyder på, at de egentlig 
syntes, det var ganske sjovt at have deres 
eget, og fidusen var, at det var svært for 
lærerne at overholde tiden, når de i et fri
kvarter på 10 minutter skulle fræse fra 
en villa i Gimsing til en klasse på havnen 
eller i Vestergade, navnlig da det hen mod 
krigens slutning blev småt med cykeldæk, 
og lærerne måtte gå. Sandfeld giver føl
gende beskrivelse af forholdene på det vær
ste sted, Stigaards Hotel: »Ingen ventila
tion. Flere gange i timen gik åndens lys 
stille ud af iltmangel, og kraftig udluftning 
måtte foretages. Jævnlig kom værten ind 
for at hente vinflasker i en brand- og 
dirkefri vægboks. Og lige inde ved siden 
af var der hver fredag høj frokost for 
mandlige og kvindelige arbejdere ved den 
tyske »Organisation Todt« på Ølbyvej. De 
snakkede og lo ugenert. Propperne sprang, 
og cigaretosen sivede ind til os. Når vær
ten skulle hente forstærkninger inde hos 
os, lod han døren stå halv åben. »Gud, er 
der skole derinde,« hørte jeg en gang en 
kvinderøst. Hvorpå fulgte nogle øjeblikkes 
gloende tavshed. Og så larm igen.«1?

Slagteriet var heller ikke så idyllisk med 
blod på gelænderet på den lille jerntrappe, 
der førte op i lokalet, og Sandfeld husker 
stank, grisehyl og fluerigelighed. Mere idyl 
var der i Kulkompagniet, hvor den samme 
klasse sad i to år og egentlig helst slet ikke 
ville tilbage igen. Det kan man f.eks. se 
i et indlæg i skolebladet Blækuglen, hvor 
3s. skriver om deres afsked med Kulkom
pagniet: »Men 1. dec. ophørte den gyldne 
frihed, som man havde nydt og i høj 
grad værdsat. Det var en selvfølge, at 
klassen ønskede et værdigt farvel med de 
venner, den efterhånden havde skaffet sig
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på stedet. Der var derfor berammet en 
»reception«, der tog sin begyndelse kl. 
10.30. Selve lokalet var festligt udsmykket 
og bordene anbragt på en lidt mere festlig 
og original måde end sædvanlig. Der ser
veredes smørrebrød, og hvad dertil hører 
samt lagkage, dertil blev der også røget 
cigaretter en masse og fortæret konfekt, 
skænket af firmaets chef, hr. Koustrup.«11 
Men så kom pedel Trudsø og transporterede 
eleverne og bordene tilbage til skolen til 
en normal hverdag igen.

Lazaret på den tidligere skole
Mens skolen altså var flyttet ud i byen, var 
bygningen lavet om til lazaret for tyske 
sårede. Naboen, læge Hans Baggesen, hu
sker, at han så en 16-årig sønderjyde, der 
hed Hans, sidde i et vindue og spille mund
harpe med en benstump på hver side af 
sprossen, begge ben var amputeret ved 
knæet, men ellers er der ikke vidneudsagn 
om, hvad der skete inde i huset.

Pedellen Hans Trudsø har i en erin
dringsskitse fortalt, at han også under be
sættelsen skulle sørge for varmen, men el
lers er det mit indtryk, at skolen fra marts 
1944 til befrielsen i maj 1945 var helt 
lukket for danskere, og hvad der skete i 
bygningen, var noget, tyskerne helt selv 
stod for, men at det var omfattende 
ændringer, ved vi fra vidneudsagn fra lektor 
Rasmussen, der var konstitueret rektor fra 
1945-46, og lektor Sandfeld, der var nogle 
af de første, der var med til at inspicere 
skaderne, der var så omfattende, at det tog 
tre måneder at udbedre dem, og det ko
stede over 150.000 kr. Dagbladet skriver 
6. oktober 1945, da istandsættelsen var 
begyndt, at snavs i store læs blev kørt bort, 
og at der i flere laboratorier var opmurede 
skillerum, mens der i fysiklokalet bl.a. var 

opstillet tre toiletspande. Lukketheden ses 
også af en notits i Dagbladet 28. maj 1945 
om, at det har undret mange, at tyskerne 
efter kapitulationen har ladet opføre et 
plankeværk foran gymnasiebygningen, for 
at sårede og syge soldater kunne tage sol
bad i haven foran skolen. »Der er efter si
gende foretaget indre ombygninger i ret 
stor grad,« skriver de, og det er jo et vid
nesbyrd om, at man ikke vidste, hvad der 
foregik derinde.

Man ved, at lazarettet fungerede som 
kirurgisk hospital for sårede, og at det var 
bemandet med tyske læger. Grunden til, at 
det fortsatte også efter befrielsen, var, at der 
stadig var et stort behov for behandling, og 
lokalerne var der. I månederne efter krigen 
kom mange til skade ved bomberydninger, 
og gymnasiehospitalet gav kirurgisk be
handling til disse patienter fra hele Midt
og Nordjylland. Struers borgmester send
te ifølge Dagbladet 18. juni 1945 en an
søgning til undervisningsministeriet om, 
at byen igen måtte få skolen, men sagen 
blev overgivet til socialministeriet, der sva
rede, at det først kunne ske, når der var 
skaffet andet opholdssted til de sårede ty
ske soldater. Det skete først den 21. sep
tember 1945, hvor Dagbladet meddeler, 
at de sidste 160 sårede soldater var trans
porteret med lazarettog til Esbjerg med 
undtagelse af nogle tyske soldater, som 
skulle deltage i oprydningsarbejdet.

Dagbladet har også en enkelt gang 
haft en journalist inde på hospitalet. Det 
skrev de en reportage om i avisen 30. juli 
1945, hvor de konkluderer, at besøget 
ikke var en hyggelig oplevelse, »for selv 
om lazarettet her i virkeligheden er et 
ganske vel indrettet kirurgisk hospital, 
bærer også det tydeligt præg af, at be
grebet renlighed er gået tabt for tyskerne
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under den sidste fase af krigen.« Besøget 
var arrangeret på grund af, at den øverste 
ledelse af modstandsbevægelsen fra Kø
benhavn var på besøg, og man havde ryk
ket hospitalsbesøget to timer frem til kl. 
15, og da havde personalet ved ankomsten 
stadig travlt med at gøre rent! »Det er, som 
de fleste ved, noget, der sker ved 6-tiden om 
morgenen på danske hospitaler. Resultatet 
var i øvrigt ikke alt for godt, og i hvert 
fald var det slet ikke lykkedes at ß fornyet 
den ulideligt dårlige luft på sygestuerne. 
Den stammer sikkert fra den besynderlige 
uskik, at patienterne har mælk og tørkost 
ved deres senge hele døgnet.« Hospitalet

B LÆKUGLEN
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Blækiiglens forside efter befrielsen.

var i øvrigt fuldt belagt, og på det tids
punkt kom der stadig nye indlæggelser på 
grund af de mange mineulykker.

I skolebladet Blækuglen for september 
1945 er der et interview med den kon
stituerede rektor, lektor Rasmussen. På 
spørgsmålet om det så lige så slemt ud på 
skolen, som rygterne åbenbart sagde, sva
rede Rasmussen: »Rygterne er ikke spor 
overdrevet. Skolen ser skrækkelig ud i øje
blikket. Det eneste pæne, jeg har set, er 
kemilokalet, hvor fagfolk har haft apotek. 
Det er helt ubeskadiget. I fysiklokalet for 
mellemskolen er der på katedrets plads tre 
WC’er. Hvor stinkskabet var, er der nu 
badeværelse med kar. I et andet hjørne 
var der barberstue - midt på gulvet bord
tennis. Fysiklokalet for gymnasiet er ved 
en væg skåret over til strygestue og kan
tine. Alle borde her er ødelagt og skabene 
for en dels vedkommende også 1 det hele 
taget er der overalt sat skillerum op og 
laboratorier og klasseværelser delt. Gym
nastiksalenes gulve er ødelagt, ribber og 
malerier skamferet osv.«

Denne beskrivelse giver i sammenhæng 
med Gunnar Sand feids beskrivelse af mø
det med den tyske overlæge, som citeredes 
i indledningen, et billede af de omfattende 
ødelæggelser. Når lektor Rasmussen siger, 
at malerierne var skamferede, så skriver 
Sandfeld direkte, at Aggers maleri, der nu 
hænger i skolens festsal, måtte repareres 
for revolverkuglehuller, og begge omtaler, 
at asfalten i skolegården var helt kørt op, 
den lignede ifølge Rasmussen Bremdal 
strand! Men bygningen blev ført tilbage i 
den oprindelige stand under tilsyn af kgl. 
bygningsinspektør Packnes fra Aalborg 
og ledet af pedel Hans Trudsø. Den 7. ja
nuar 1946 samledes alle lærere og elever 
omkring flagstangen, hvor lektor Rasmus-
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sen holdt en kort tale, og det normale sko
learbejde kunne begynde igen.

Retsligt efterspil
Der var dog også et retsligt efterspil efter 
krigen, der besværliggjorde skolens over
gang til normale forhold igen. I en notits i 
Dagbladet 17. maj 1945 meddeles det, at 
rektor og tre lærere er blevet suspenderet, 
men allerede den 8. maj var det offentligt 
kendt, at rektor Tvies var blevet arreste
ret. Han ønskede åbenbart selv at aflive 
alle mytedannelser, idet han havde ind
sendt følgende til avisen: »I en 5-årig be
sættelsesperiode har det ikke kunnet und
gås, at der er forekommet episoder, hvor 
min stilling, som ikke har været let, da 
den ikke var fri, har kunnet mistydes, men 
jeg vil med god samvittighed hævde og 
beder alle være forvisset om - at jeg ikke 
ved af noget sted at have gået tyskernes 
ærinde og - at Danmarks altid har været 
i min inderste tanke.«

Der er ingen tvivl om, at der i de op
hidsede dage omkring den 5. maj fore
gik fejltagelser og overreaktioner, og arre
stationen af Tvies er sandsynligvis et ek
sempel på dette. Det mente Gunnar Sand- 
feid i hvert fald, da jeg i forbindelse med 
skolens 5O-års jubilæum i 1988 talte med 
ham om dette. Det samme skriver Jens J. 
Arlund Pedersen i jubilæumsbogens por
træt af Tvies: »I de glade majdage i 1945 
blev rektor Tvies på unødvendig nedvær
digende måde hentet til afhøring af nogle 
af modstandsbevægelsens folk, og fa dage 
senere blev han suspenderet. Tvies var al
drig blevet ven med de lokale spidser. Han 
havde med sin barske facon sikkert trådt 
mange over tæerne, og der herskede en 
del bitterhed mod ham. Men for Tvies var 
lokalsamfundet ikke væsentligt. Han var
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Lektor Rasmussen -

statsembedsmanden, der følte en næsten 
overdreven loyalitet mod statsmagten. For 
ham eksisterede der ikke ordrer, der kunne 
arkiveres lodret eller ordrer, der direkte 
skulle modarbejdes, men kun ordrer, som 
måtte adlydes, hvad enten man kunne lide 
det eller ej. Derfor kunne hans handlinger 
misfortolkes — også af folk, der vidste 
bedre. Tvies var ikke tyskvenlig, men han 
var lydig - og måske en lille smule bange.«15

Enmandsdemonstration
Det er sikkert i denne sammenhæng, at 
en pudsig aktion omtalt i Dagbladet den 
8. maj skal ses. Her skriver avisen nemlig, 
at lektor Rasmussen, der senere blev kon
stitueret rektor, havde lavet sin egen helt 
specielle enmandsdemonstration foran råd
huset. Han havde nemlig formuleret sin
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utilfredshed med det lokale frihedsråd ved 
med kridt at skrive på Rådhustorvet:

»Hvis arbejdet er færdigt. er det gjort skidt! 
Jeg forlanger:

1. Enten en undersøgelse af alle, der har svigtet 
danskheden i disse år, tiden hensyn til persons 
anseelse eller bekendtskab foretaget af en af de 
politiske partier valgt borgergruppe - eller

2. En åben indrømmelse af at Struer Frihedsråd 
ikke magtede denne opgave på anstændig vis, «

Rasmussen blev efter demonstrationen af 
væbnede vagter ført ind på rådhuset, men 
blev dog senere på dagen løsladt. Men man 
kan vel godt se hans handling som en pro
test mod det, der var sket med Tvies og 
andre. Under alle omstændigheder fik yd
mygelsen katastrofale følger for Tvies, for 
5 måneder senere døde han på Thisted Sy
gehus, kun 52 år gammel. Inden sin død 
havde han dog mundtligt fået at vide, at 
man ikke havde grundlag for at rejse sag 
mod ham, men han oplevede aldrig at få 
officiel oprejsning.

Struersagen
En af de andre anklagede fik ret hurtigt 
lov til at genoptage undervisningen, hans 
eneste brøde bestod ifølge min samtale 
med Gunnar Sandfeld i 1988 i, at han var 
tysklærer! De to sidste fik efter en lang un
dersøgelse og stor debat i bladet Gym
nasieskolen lov til at genoptage arbejdet 
efter et år. Den ene blev dog forflyttet, 
mens den sidste blev frikendt på grund 
af bevisets stilling.

Den retslige undersøgelse af dem blev 
foretaget af en særlig tjenestemandsdom
stol på tre medlemmer og trak længe ud, 
idet den endelige afgørelse først kom den 

1. maj 1946. Denne sag, der endte med 
en frifindelse af den anklagede, skabte en 
voldsom debat i fagbladet »Gymnasie
skolen«, der i det næste halve år havde 
omkring 25 sider om det, der blev kaldt 
»Struersagen«. Anklagen gik overordnet 
ud på, at læreren »havde haft samkvem 
med besættelsesmagten i et omfang, der lå 
uden for det nødvendige.« Anklagen var 
ledsaget af en række konkrete eksempler, 
som der dog i de fleste tilfælde kunne 
gives en naturlig forklaring på, og da et af 
hovedvidnerne, en 18-årig pige fra 2g, »på 
andre punkter havde vist, at hun ikke var 
noget sandhedsvidne,« valgte dommerne 
at frikende læreren. Debatten opstod nu, 
fordi adjunkt W. E Hellner i en leder i 
Gymnasieskolen anerkendte den juridiske 
dom, men mente, at læreren var moralsk 
skyldig og derfor ikke burde vende tilbage. 
Dette medførte en heftig debat, hvor tonen 
undertiden kunne være barsk, men i Struer 
var indstillingen, at tavlen skulle vaskes 
ren, og læreren skulle vende tilbage. 1 et 
indlæg på GLs bestyrelsesmøde i oktober 
1946 udtalte den nye rektor i Struer, 
Einar Matthiesen, at han »inden for de 
nuværende rammer for arbejdet vil give 
frikendte gode arbejdsforhold.« Sagen har 
siden været tabu i de offentlige frem
stillinger af skolens historie. Gunnar Sand- 
feld omtaler den således overhovedet ikke 
i den ellers meget grundige fremstilling 
af skolens historie, men det hænger selv
følgelig sammen med, at den oprindeligt 
var skrevet til skolens årsskrift i for
bindelse med 25-års jubilæet, hvor de sam
me lærere stadig var kollegaer.

I indlægget gav Einar Matthiesen også 
et billede af, at det generelt var hårde år 
for de proallierede lærere, »som måtte 
savne det underforståede kollegiale sam-
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menhold og den enighed om det væ
sentlige, der andetsteds lå neden under 
alle diskussioner, og savne det på et sted, 
hvor tyskerne og værnemageriet var særlig 
dominerende, og hvor lærerne var særligt 
isolerede.« Der var jo ikke noget fælles 
lærerværelse eller fælles mødested fra 
1944, da skolen blev besat.

Rolige efterkrigsår
Tiden gik herefter sin rolige gang. De 
gamle lærere, der havde været med fra start, 
vendte tilbage og skabte en skole med god 
prestige for et stort opland. Holstebro fik 
først gymnasium i 1965, Skive i 1968 og 

Lemvig i 1978, så mange unge fra disse 
nabobyer har fået deres førsce dannelse i 
den gamle DSB-bygning i Struer. Sam
tidig havde skolen vel også ry for lidt 
snobberi, som det fremgår af slutningen 
på Claus Engstrøms erindringsessay om 
skolen i starten af 1960erne: »Den røde 
DSB-bygning står der endnu og lader de 
røde vin kravle op ad sine mure i som
merfavntag og vinterventen. Noget må 
være forandret inde bagved.

1 hvert fald kan jeg ikke forestille mig, 
at eleverne nu om dage får denne replik 
midt i synet: »Der er mangel på arbejds
kraft i landbruget!«
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Den gamle vin pa facaden.

eksamensresultater, frygtet 
fordi hun absolut ikke talte 
nogen slinger i valsen. Når 
hun gennemgik næste times 
lektie, var der ikke noget 
med, at man kunne tillade sig 
at dreje hovedet og måske 
drømmende kigge ud af vin
duet, så var hun straks oser 
én, og det er karakteristisk, 
som Sandfeld skrev i nekro
logen, at hvis han kom gående 
på gangen i starten af en rime, 
og en hel klasse sad fordybet i 
en bog, kunne han være sik
ker på, at klassen skulle have 
»Hirden«. Det gjaldt om at 
udnytte hvert sekund til for
beredelse. Man kunne næsten 
have hende mistænkt for be
vidst at komme nogle minut
ter for sent for at skabe den
ne intense koncentration.

Tiden går, og den røde vin når snart ta
get.«16

Det gjorde den røde vin, som prydede 
bygningen og symboliserede tidens gang, 
men desværre måtte lade livet, da skolen 
skulle fuges i 1990’erne.

Markante lærerprofiler
Jeg oplevede selv de gamle lærere, der 
havde været med fra starten, da jeg var elev 
på skolen fra 1962-65, f. eks./r/z Hirtb, der 
var lærer fra 1940-1975. »Hirden«, som 
hun også kaldtes, var lærer i matematik og 
var både respekteret og frygtet.

Respekteret fordi hendes klasser næ
sten hvert år fik nogle af landets fineste Fru Hirtb.
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Eller Rasmussen, kalder »Spek«, fordi han 
en korr overgang havde været inspektør og 
havde ledet skolen med stor dygtighed i 
overgangsfasen efter befrielsen. »Spek« var 
lærer i fysik og kemi fra 1938-70. Han var 
en særpræget personlighed med en meget 
speciel baggrund. Han havde studeret i 
det spændende miljø omkring Harald og 
Niels Bohr ved Københavns Universitet, 
men efter embedseksamen søgte han ikke 
direkte ud i gymnasieskolen, men lærte 
kinesisk og arbejdede i syv år på en mis
sionsstation i Kina. Efter nogle år som ad
junkt ved Randers Statsskole, kom han til 
Struer ved starten i 1938 og var bl.a. med 
til at bygge skolens fysiksamling op. Som 
pædagog var han et naturtalent, der kunne 
forklare selv meget komplicerede sam
menhænge ved at inddrage helt dagligdags 
ting. Hans kommentarer til de elever, der 
ikke kunne forstå fysik og kemi, var ikke 
altid lige diplomatiske, men manden i den 
hvide kittel og alpehuen er alligevel en af 
de lærere, man altid vil huske.

Sandfeld i aktion.

Eller Gunnar Sandfeld, der var lærer 
fra 1939-1970. Sandfeld er skolens mest 
betydningsfulde lærer nogensinde. Hvis 
man viser gamle elever rundt på skolen, 
kan man godt høre bitre bemærkninger 
om nogle af de gamle lærere, men aldrig 
om Sandfeld. Hans fag var dansk, historie 
og oldtidskundskab, men for at fa en 
fast stilling i Struer i 1938, måtte han 
også påtage sig at undervise i tegning i 
mellemskolen, men intet var umuligt for 
det kreative menneske. I den første tid har 
man næsten indtryk af, at han var med i 
alt: Skabelsen af skoleblad, Pnyx og senere 
utallige skolekomedier, som han både in
struerede og ofte også selv spillede hoved
rollen i. Som en gammel elev skriver: »Han 
var en lærer af en for mig helt ukendt 
kaliber, venlig uden at være nedladende, 
han behandlede os næsten som voksne 
mennesker«, og om »oldævlstimerne«: 
»Sandfeld var ikke så naiv at forvente, at 
eleverne forberedte sig, men alligevel står 
Sokrates og Sofokles forunderligt levende i 
vor erindring, takket være en suveræn »op
førelse« af værkerne.« Derudover har han 
gjort sig stor fortjeneste ved levende og 
grundigt historisk at have beskrevet sko
lens første år.

Eller Stcehr Unsen. »Stæren«, der var bio
logilærer ved Struer Statsgymnasium fra 
skolens start til 1965. Han siger selv, at 
han har været med til at dimittere ca. 
1500 studenter. Han var en elskelig og 
vellidt lærer, der var god til at tage hensyn 
til alle forskellige elevtyper. Det kommer 
nok fra hans egen baggrund. Hans vej til 
at blive gymnasielærer er nemlig noget 
snørklet. Efter realeksamen arbejdede han 
to år som landbrugsmedhjælper, derefter 
lærereksamen og to år som folkeskolelærer, 
så studentereksamen på kursus og embeds-
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Stahr Larsen.

eksamen fra Københavns Universitet i 
1929, studiekammerat med dr. Lieber
kind, hvilket han gerne fortalte om. Efter 
ni år som adjunkt i Rønne kom han til 
Struer Statsgymnasium fra starten i 1938 
og virkede her, til han som 70-årig lod 
sig pensionere.

Den sidste markante personlighed, jeg 
husker fra den tid, er skolens anden rektor, 
Einar Mathiesen, den sidste rektor, der kun 
regerede over den gamle DSB-bygning 
som skole.

Einar Mathiesen blev udnævnt til rektor 
den 5. marts 1946. Hans baggrund var en 
stilling som leder af undervisningen ved de 
tyske flygtningelejre 1945-1946 og del
tagelse i modstandsbevægelsen under 2. 
verdenskrig. Han tog straks en række ini
tiativer, der kom til at præge skolen, bl.a. 
oprettelsen af Foræld refonden, udsmyk
ning af skolen, optagelse af en skolefilm i 
slutningen af 194()’erne, og det var ham, 
der tog initiativet til at arbejde for en 
kostskole i tilknytning til skolen med 
betragtningen om, at Struer manglede 
opland, men kun havde »opvand«.

Med kostskolen, der blev indviet i 1970, 
startede den store række af nybyggerier, 
der skulle komme til at supplere den gamle 

DSB-bygning, der stadig fungerede som 
eneste skolerum indtil 1974. Journalisten 
Kurt Regel, student fra 1970, besøgte 
skolen to år efter og beskrev den bl.a. 
således: »Ind ad hoveddøren. Et blik på 
skiltet »Brug måtten«. Jo den var go’ nok. 
Det rar her. Et kig op ad den lange, lange 
trappe. Den var ny lakeret. Jeg begyndte at 
spekulere på, hvor mange gange, jeg havde 
besteget dette vakkelvorne gespenst... Jeg 
skal da også lige kikke engang ind i et af 
klasseværelserne. Men hvad var det? Bor
dene stillet i firkant, som var det psykolo
ger, der havde invaderet SSG. Det kan da 
ikke passe. Det må være et eksperiment. 
Det næste klasseværelse, et til og et ril. 
Minsandten, firkanter over det hele. Det 
var dog fantastisk! Sig mig engang, sover 
de stakkels gymnasiaster da aldrig i ti
merne. De kan jo ikke engang sidde og 
gemme sig bag hinanden. Skubbe stolen 
lidt bagud, sænke hovedet, hænderne på 
panden - let skyggende for øjnene. Luk
ke øjenlågene stille og roligt i.«1’

Rektor Einar Matthiesen.
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Bygningen i dag.

Kurt Regel har her iagttaget både de nye 
undervisnings- og arbejdsformer, der var 
en følge af studenteroprøret, samt de gam
le aflange klasserums uhensigtsmæssige 
struktur. Det var jo rum, der oprindeligt 
var bygget som kontorer.

Nybyggerier
Her blev den nye bygning, der blev ind
viet i 1974, langt mere attraktiv. Bygnin
gen var tegnet af det anerkendte arkitekt
firma Kjær & Richter med stor sans for 
at skabe harmoni med den gamle DSB- 
bygning og med store rummelige kva

dratiske undervisningslokaler. Det gælder 
også de senere tilbygninger: Hallen, der 
blev indviet i 1992 og skabte noget, der 
sammen med den gamle DSB-bygning 
godt kan ligne en trelænget gård omkring 
parkeringspladsen. Ligeledes bygning D, 
der i 2005 skabte forbindelse mellem de 
gamle gymnastiksale og bygning B fra 
1974. Den sidste udvidelse skete, da gym
nasiet og Struer Erhvervsskole i 2008 fu
sionerede på grund af erhvervsskolens øko
nomiske problemer. Fusionen er symbo
liseret af en flot gangbro mellem den gamle 
DSB-bygning og erhvervsskolebygningen.
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DSB-bygningen fungerer altså stadig som 
skolens hjerte. Når skolen efterhånden er 
blevet så stor, er der også brug for ad
ministration, så mange af lokalerne er 
vendt tilbage til deres oprindelige formål 
- kontorer. Hele stueetagen er nu admini
stration, 1. sal er bibliotek og studievej
ledningsområder, mens den øvrige del er 
moderniserede faglokaler inden for det na
turvidenskabelige område. Så der er stadig 
undervisning i det gamle distriktskontor 
fra 1917.

Litteratur:

Struer Gymnasium 1938-88 (red. Erling Høiberg) 
Struer 1988.
Gunnar Sandfeld: Et statsgymnasium bliver 
til (i Struer Statsgymnasiums årsskrift 1963). 
Genoptrykt i ovennævnte bog, hvorfra der citeres. 
Skolebladet Blækuglen 1946.
Struer Dagblad 1938 og 1945.
Gymnasieskolen 1946.
Ove Høyer: Dreng i Struer i trediverne (1987). 
Digterhjemmet i Struer (Buchholtz årbog 1999).

Noter:
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efter Struer Gymnasium 1938-88 s. 33.

2. Sandfeld s. 50.
3. Buchholtz Årbog 1999 s. 39.
4. Struer Gymnasium 1938-88 s. 86.
5. Ove Høyer: Dreng i Struer s. 46.
6. Sandfeld s. 23.
7. Struer Gymnasium 1938-88 s. 86.
8. Se Et Statsgymnasium bliver til s. 17-26 i 

Struer Gymnasium 1938-88.
9. Sandfeld s. 26-27.

10. Struer Dagblad.
11. Sandfeld s. 45.
12. Sandfeld s. 46.
13. Sandfeld s. 59.
14. Blækuglen 1945 s. 47.
15. Struer Gymnasium 1938-88 s. 37-38.
16. Struer Gymnasium 1938-88 s. 113.
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At være enlig mor 
i begyndelsen af 1800-tallet

Om en hedegård, lejermål, hor, børn uden for ægteskab 
og til sidst giftermål

Af Anders Villa dsen

Laurs Michelsen, der var født i Haderup 
i 1765, og hans hustru Kirsten Marie 
Jespersdatter, født i Sunds 1768, havde en 
hedegård i Over Feldborg i Haderup sogn, 
nu Herning kommune. Laurs og Kirsten 
Marie var blevet gift i oktober 1791, og 
Laurs Michelsen var i de første år fæste
bonde på gården, der lå i Nederbyen - »Æ 
Nejerby« - i Over Feldborg. I 1801 fri
købte han gården for en købesum på 650 
rigsdaler: gården var da ansat til 5 tdr. 
hartkorn, 5 skæpper og 2 album.

Ved matrikuleringen i 1844 fik gården 
nr. 3, og det fremgår af sogneprotokollen, 
som findes i Geodatastyrelsen, at gården på 
det tidspunkt havde en anselig størrelse, 
idet det samlede areal var 1.069 tdr. land, 
svarende til ca. 588 ha. Det store areal mod
svaredes dog af jordens ringe bonitet. Der 
var tale om en udpræget hedegård med 
vidtstrakte lyngarealer og krat og med rin
ge evne til at yde afgrøder og til kvæghold. 
Gården blev i 1844 i hartkorn ansat til 9 
tdr., 3 skæpper, 2 fjerdingkar og l'/i al
bum.

En god fornemmelse af livet for en hede
bonde og et indtryk af heden fas ved læs
ning af Øyvind Lier Hansens bog: »Af 
Hedens Saga - træk af Feldborgs historie«, 

udgivet af Feldborg Borgerforening 1996. 
Heri gengives også Søren Thestrups be
skrivelse fra 1760: »...Græs kan vel vokse 
i Heederne, som jeg mærkede på en stor 
Heede.. .kaldet Feldborg Heede, en stiv 
Mi il bred fra Vistorp til Hallenbech og 
lige saa langt, ja længere fra Feldborg 
til Simmelkjær, hvilken Heede aldeles 
ikke er beboet...«. Også Steen Steensen 
Blicher har skildret alheden i sin novelle 
»Hosekræmmeren« fra 1829, som han ind
leder med ordene: »Stundom, når jeg har 
vandret ret ud i den store alhede, hvor jeg 
kun har haft den brune lyng omkring og 
den blå himmel over mig...«

Ane Laursdatter - ungdomsliv
Laurs og Kirsten Marie fik i perioden 1792- 
1812 10 børn, 3 piger og 7 drenge: Ane, 
Niels, Jesper, Michel, Niels Christian, An
ne Marie, Mariane, Peder, Christen og Sø
ren. Det førstefødte barn, Ane Laursdat
ter, blev ifølge kirkebogen døbt i Hade
rup kirke imellem jul og nytår 1792.

I det følgende skal fortælles om Ane 
Laursdatter og den skæbne, der blev hende 
til del. Den var ikke altid en dans på roser. 
Der var økonomisk smalhans på den tid 
som følge af Danmarks deltagelse i krig.
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Kortudsnit af Ginding Herred fra ca. 1800. Kortet viser bl.a. Neder F eldborg og Oter F eldborg. 
Laurs Michelsens gard la i Over Feldborg. Kilde: Geodatastyrelsen.

Staten kunne ikke svare sine forpligtelser, 
hvilket førte til statsbankerotten i 1813, 
og regeringen måtte skride til pålæggelse 
af den såkaldte bankhæftelse1. Også som 
en konsekvens af krisetiderne havde sta
ten i 1820*erne måttet overtage ikke færre 
end fem gårde i Feldborg på grund af skat
terestancer, bl.a. Laust Madsens og Morten 
Madsens gårde2.

Nu vil det normalt være vanskeligt at 
finde kilder, der beskriver en ganske al
mindelig bondepiges liv og levned på den 
tid, men i Ane Laursdatters tilfælde er 
vi så »heldige«, at hendes berøring med 
retsvæsenet (se senere) har betydet, at der 
er nedskrevet pålidelige oplysninger om 
hendes barndoms- og ungdomsliv. Som vi 
skal se, fødte Ane tre børn uden for ægte

skabet, hvilket var strafbart, og hun kom 
derfor i forhør 27. juni 1828 hos her
redsfogeden i Ginding herred, hvor hun 
selv fortalte om sin opvækst og liv som 
tjenestepige til Hjerm-Ginding Herreders 
politiprotokol5 (tillempet nutidssprog og 
let forkortet). Her kommer Anes beretni ng: 

»Hun var hjemme hos sine forældre 
i Overfeldborg indtil sit 6U år og kom 
derpå ud at tjene følgende steder: Hos 
Jens H vol bæk i Skave i Borberg Sogn 
som tyende en sommer: vinteren derpå 
var hun hjemme: tjente hos Knud Nielsen 
i Staulund, Haderup Sogn, i 11 år med 
undtagelse af den vinter, hvor hun blev 
konfirmeret, i hvilken vinter hun var hjem
me hos sine forældre; hos Knud Nielsen 
tjente hun som hyrde. Dernæst kom hun
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til at tjene gårdmand Christen Jespersen 
i Sunds Sogn i fire år som arbejdspige, 
hvornæst hun kom i tjeneste hos Morten 
Madsen i Nederfeldborg, Haderup Sogn i 
y/i år, ligeledes som arbejdspige. I den
ne tjeneste blev hun besvangret ved hen
des husbonds søn, Mads Mortensen, og 
fødte vinteren derpå sit første barn, Ka
ren Kirstine kaldet, barnet er døbt i Ha
derup Kirke. - Mads Mortensen var den
gang ugift. Sommeren derpå tjente hun 
gårdmand Christen Knudsen i GI. Hods
ager, Hodsager Sogn, hvorefter hun igen 
kom til at tjene Christen Jespersen i 
Sunds Sogn i fire år. Hun kom derpå til 
at tjene gårdmand Laust Jensen Meldgaard 
i Overfeldborg, Haderup Sogn, et år, og 
under denne tjeneste blev hun af sin hus
bond besvangret. Laust Jensen Meldgaard 
var gift på den tid, han besvangrede Ane 
Laursdatter. - Vinteren derpå flyttede hun 
hjem til sine forældre og fødte sit andet 
uægte barn, Zidsel Marie, der også er 
døbt i Haderup Kirke: dernæst kom hun 
til at tjene gårdmand Henrich Pedersen i 
Vistorp, Haderup Sogn i to år, og derfra 
kom hun i tjeneste hos Christen Jepsen 
i Vistorp et år. I denne tjeneste blev hun 
besvangret med sit 5dls barn af husmand 
og gift mand Niels Christensen på Vistorp 
Mark i Haderup Sogn og fødte dette barn 
hjemme hos sine forældre, hvor hun nu 
opholder sig efter omtrent seks uger siden.
- Dette barn, som er kaldet Christen, er 
hjemmedøbt i Haderup af pastor Laurberg.
- I de 11 år, hun tjente Knud Nielsen i

Skitse af hedeboere. Kilde: Valdemar 
Neiiendams tegning i L. Ny lins Eriksen: 

Den jyske Hede, 1903.
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Staulund, gik hun, indtil hun blev kon
firmeret, af og til om vinteren i skole, og 
på den tid, hun blev konfirmeret, kunne 
hun ikke alene læse, men hun kunne også 
for det meste sin lærebog udenad...«.

Pastor Palæmon Laurbergs 
indberetning
Pastor Palæmon Laurberg havde tiltrådt sit 
embede i Haderup sogn i 1827 og havde 
måske ikke noget umiddelbart kendskab 
til, at Ane Laursdatter da allerede havde 
født to børn uden for ægteskab, nemlig i 
1816 og 1821, jf. foran, men da han er
farer, at Ane den 21. maj 1828 føder sit 
tredje barn uden for ægteskab, griber han 
pennen og skriver denne indberetning1 til 
amtmand von Neergaard i Ringkøbing:

»Ærbødigst
Den 21^ Mai 1828 er her i Haderup- 
Menighed født et uægte Drengebarn, som 
ved dets Hjemmedåb den 22^ s.M. fik 
Navnet Christen, hvis Moder er Pigen 
Ane Larsdatter, hjemme hos sin Fader, 
Selveier Gaardmand Lars Michelsen i Over 
Feldborg i Haderup Sogn, der ved Barnets 
Hjemmedaab lod udlægge til Barnefader, 
Leiehuusmand og Ægtemand, Niels Chri
stensen, boende paa Øster Vistorp-Mark, 
ligeledes i Haderup-Sogn. Dette overens
stemmende med Sandhed og Kirke Mi
nisterial Bogens Udvisende, skulde jeg 
ifølge Embeds Pligt ikke undlade at an
drage for Deres Høivelbaarenhed: lige
som jeg og herved giver mig den ærbødige 
Frihed at anmærke, at det er 3d* Gang, 
ovennævnte Ane Larsdatter har født uægte 
Barn, og 2^ Gang ved en Ægtemand: 
for om hun ikke ved sligt et lastværdigt 
Forhold kunde være qvalificeret til at vær
dig Afstraffelse, som et Eksempel for An

dre til ikke at træde i hendes forargelige og 
lastværdige Fodspor.

Haderup Præstegaard den 6. Junii 1828. 
Ærbødigst
P. La urherg
Sognepræst til Haderup-Menighed.«

Ifølge S. V. Wiberg: »Almindelig dansk 
præstehistorie«, bind 2, s. 642, nr. 16, var 
Palæmon Laurberg en særling, men dog 
afholdt i Haderup. Han strikkede hver aften 
nogle omgange på en strømpe, inden han 
gik i seng. Han skrev en højst besynderlig 
skrift, som var en sammensætning af tal og 
punkter og meget vanskelig at læse. Han 
blev også kaldt »den prikkede præst«, 
fordi han havde manien med at sætte 
små prikker i sine tekster. (Øyvind Lier 
Hansen: »Af hedens saga«, side 75).

Som det ses, nøjes pastor Laurberg 
ikke med at indberette Ane Laursdatters 
tredje barnefødsel uden for ægteskab: han 
antyder tydeligvis, at hun bør straffes der
for »som et Eksempel for Andre til ikke 
at træde i hendes forargelige og lastvær
dige Fodspor«. Nu forholdt det sig såle
des, at utugt (det såkaldte lejermaal) 
faktisk var strafbart, men til alt held for 
Ane Laursdatter var straffene blevet mild
net betydeligt gennem årene. Havde »for
brydelsen« fundet sted i 1700-tallet, kun
ne straffen være kagstrygning eller seks 
til otte års tugthus, hvortil kom dun 
ydmygelse, det var at skulle stå offentligt 
skrifte i kirkens kor foran præst og me
nighed og bekende sine gerninger.

Forhør over Ane Laursdatter
Med baggrund i sognepræstens indberet
ning tøver amtmanden ikke med ar an
mode by- og herredsfoged og ridder af dan-
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nebrog Fugl om at optage forhør over 
»bemeldte Fruentimmer betreffende hen
des Opdragelse og øvrige Forhold«. Hen 
over sommeren 1828 kommer Ane Laurs
datter ikke mindre end tre gange i forhør 
ved politiretten, hvoraf det vigtigste er 
gengivet foran. Det bliver under forhørene 
fastslået, at hun ikke tidligere er straffet, 
hvilket kunne indicere, at der har været set 
gennem fingre med straf for de to første 
børnefødsler.

Afskrift af forhørene bliver sendt til 
amtmand de Neergaard, der anmoder her
redsfoged Fugl om at spørge Ane Laurs
datter, om hun vil sættes under tiltale ved 
retten eller blot underkaste sig en nærmere 
bestemt straf af fængsel på vand og brød 
for at »have avlet tre uægte Børn«. Ane 
vælger det sidste, og den 1. august 1828 
skriver amtmanden til Danske Kancelli og 
spørger, »... om der som sædvanlig maatte 
for disse Forseelser blive paalagt bemeldte 
Ane Laursdatter en nærmere bestemmende 
Straf af Fængsel paa Vand og Brød, hvorom 
hun har tilkjendegivet sit Ønske...«.

På Kong Frederik den Sjettes vegne 
meddeler kancelliet den 22. august 1828, 
at Ane Laursdatter skal hensættes i fængsel 
på vand og brød i 7 dage5.

Teksten i sin helhed lyder: »Frederik den 
Sjette Af Guds Naade Konge Til Danmark, 
de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, 
Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauen
borg og Oldenborg. -

Vor Gunst! Vi give dig hermed tilkjen
de, at Vi, efter derom allerunderdanigst 
gjort Ansøgning og de Os i øvrigt fore
bragte Omstændigheder: ville have Ane 
Laursdatter af Overfeldborg under det 
dig anbetrode Amt, eftergivet den Straf, 
hvortil hun, har med tre forskjellige 
Mands Personer at have begaaet Leiermaal, 

efter Loven har gjort sig skyldig, imod at 
hun hensættes i Fængsel Vand og Brød i 7 
Dage. -

Derefter du dig allerunderdanigst haver 
at rette og det fornøden i Overensstem
melse hermed at foranstalte. - Befalende 
dig Gud! Skrevet i Vor Kongelige Re- 
sistentsstad Kjøbenhavn den 22dc August 
1828.-

Efter hans Kongelige Majestæts 
allernaadigste Befaling.

Underskrifter af bl.a. Monrad 
og Ørsted.«

Udsættelse med straffen
Nu var Anes og Niels Christensens lille 
søn Christen på det tidspunkt kun ca. tre 
måneder gammel, og spørgsmålet meldte 
sig: Hvad skulle de gøre med barnet, mens 
moderen sad i fængsel? Ane henvendte sig 
til herredsfoged Fugl og erklærede, at 
hun ikke havde nogen til at passe sit 
barn, »førend det, naar det bliver et Aar 
gammel, kan vænnes fra Brystet...hvor
efter hun ønsker, at Straffens Afsoning 
maae udsættes saa længe...«.

Herredsfogden sender 1. september 
1828 Anes ønske om udsættelse af straf
fen til amtmand de Neergaard og får 8. 
september 1828 svar tilbage, hvori amt
manden befaler, at straffens afsoning godt 
kan udsættes, til barnet er fyldt et år den 
21. maj 1829, »... til hvilken Tid det 
maae være afvendt«6.

Den 11. juni 1829 bekræfter herreds
foged Fugl over for amtmand de Neergaard, 
at Ane har udstået sin straf:

»At Fruentimmeret Ane Laursdatter af 
Overfeldborg i Haderup Sogn har udstaaet 
den hende ved allernaadigst Rescript af
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22* Aug. 1828 dieærende Fængselsstraf 
paa Vand og Brød i 7 Dage for at have 
begaaet Leiermaal med tre forskiællige 
Mandspersoner, - hvilken Strafs Afsoning, 
efter Deres Højvelbaarenheds Resolution 
af 8 September, blev udsat indtil Ane 
Laursdatters uægte Barn blev et Aar gam
melt, - fra 22* til 30“ May sidst med 1 
Dags Mellemfrist, giver jeg mig herved 
den Ære af underrette. —«

Straffen for Niels Christensen
Også barnefaderen Niels Christensen hav

de et mellemværende med retsvæsenet 
- han havde bedrevet hor, idet han som 
gift mand havde været sin kone utro. 
Og det var ligesom lejermåi strafbart, og 
straffen var lidt strengere her. Også Niels 
Christensen fik valget mellem at lade 
sagen afgøre i retten eller blot acceptere 
amtmandens strafudmåling. Han valgte 
det sidste, og amtmand de Neergaard be
stemte i overensstemmelse med forord
ningen af 24. september 1824, at Niels 
Christensen skulle sættes i fængsel på vand 
og brød i to gange fire dage og nætter.

Tegning af Hans Schmidt: »En Bondekone ved sit Bams Vugge«. 
Kilde: Den H irschsprungske Samling.
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Der var hermed gjort op med det rent 
strafferetlige aspekt af Anes og Niels Chri
stensens forhold. I hvilket fængsel Ane 
Laursdatter og Niels Christensen blev 
indsat, vides ikke.

Lars Jensen Meldgaard var mere hel
dig; han havde som nævnt bedrevet hor 
med Ane Laursdatter, men også med Jo
hanne Iversdatter og stod derfor til straf. 
Imidlertid gik hans kone i forbøn for ham, 
og det bevirkede, at Danske Kancelli efter
gav ham straffen!7

Forlig om børnebidrag og opdragelse 
Tilbage stod en afklaring af børnebidrag 
og opdra-gelse af det fælles barn Christen. 
Ane Laursdatter og hendes far og værge 
Laurs Michelsen stævnede8 barnets far, 
husmand Niels Christensen, med påstand 
om hjælp til opfostringsbidrag til Ane, og 
sagen kom for politiretten allerede den 29. 
august 1828. Niels Christensen erkendte at 
være far til barnet, men sagde, at han som 
fattig husmand ikke evnede at yde så stort 
et bidrag, at det kunne være tilstrækkeligt 
til barnets opfostring, men da han var gift, 
tilbød han at modtage og opdrage barnet, 
når det var fyldt et år og beholde det, indtil 
det var fyldt ti år, mod at Ane Laursdatter 
de tre sidste af disse ti år gav ham Vi tønde 
rug årligt til hjælp. Skulle moderen eller 
værgen ikke være tilfreds med den pleje, 
som barnet nød hos Niels Christensen og 
hustru, skulle det til enhver tid stå dem 
frit for at tage barnet hjem til sig, og i det 
tilfælde ville Niels Christensen yde Ane 
Laursdatter seks rigsdaler sølv årligt fra 
modtagelsen af barnet og indtil dets fyldte 
ti år. Ane og hendes far var tilfreds med 
dette tilbud, og forlig blev indgået for 
retten og underskrevet af de tre personer, 
alle med ført pen9.

Ane Laursdatter indgår ægteskab 
Haderup kirkebog viser, at Ane Laursdatter 
indgik ægteskab i december 1832. Hun er 
da 40 år gammel, og hendes tilkommende 
mand, ungkarl Niels Christian Jensen, 
var 36 år og stammede fra Nørhvam i na
bosognet Borbjerg. Anes yngre bror, Niels 
Laursen, var blandt forloverne ved bryl
luppet. Ane og Niels Christian fik sammen 
datteren Christiane, født den 14. april 
1833, men den lille pige døde allerede den 
7. marts 1834.

Haderup folketælling 1834 viser, at 
Niels Christian Jensen er husmand og dag
lejer, samt at Anes søn, Christen Nielsen, 
bor hos Ane og Niels Christian. I fol
ketællingen 1840 er Niels Christian Jen
sen anført som indsidder og daglejer, og 
Christen Nielsen bor stadig i hjemmet. Da 
Anes søn, Christen, nu bor hos hende og 
hendes mand, synes aftalen med Christens 
far, Niels Christensen, om børnebidrag og 
hjælp til opdragelsen således ikke at være 
blevet virkeliggjort i sit fulde omfang.

I folketællingen 1855 har Niels Chri
stian Jensen status som almisselem, og ved 
hans død i 1855 angives han at være »gift 
almisselem«.

Af forhandlingsprotokollen for Haderup 
sogneråd 1842-1927 fremgår, at Ane 
Laursdatter til tider modtog fattighjælp, 
f.eks. modtog hun i 1866 1 tønde og 4 
skæpper rug, 4 skæpper byg og 6 rigsdaler 
i kontanthjælp.

Ane Laursdatter døde den 4. december 
1867 og sad altså enke i 12 år. Hun var ved 
sin død 75 år gammel.

Tanker om Ane Laursdatters liv 
Således sluttede et omskifteligt liv for Ane 
Laursdatter. Måske har hun i sine ældre 
dage siddet og nynnet med på Kristen
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Karstensens vise fra 1850: »Længe nok 
har jeg bondepige været... « Om hun har 
været tilfreds med sin tilværelse, er ikke 
til at vide, men den har dog næppe altid 
kunnet føles som attråværdig: måske 
snarere tværtimod - læseren må selv danne 
sig et indtryk.

Hvorledes livet har formet sig for Anes 
tre børn, Karen Kirstine Madsdatter, født 
1816, Sizel Marie Laustdatter, født 1821, 
og Christen Nielsen, født 1828, er ikke 
undersøgt.

En varm tak sendes til Erik Møller, Vi
borg, for stor hjælp til fremfinding og 
tolkning af kilder.

Jeg slutter denne lille beretning med 
at nævne, at Laust Michelsen og Kirsten 
Marie Jespersdatter var mine tip-tip-olde- 
forældre, og Ane Laursdatter var søster til 
mine tipoldefar, Niels Laursen af Feldborg. 
Skulle læseren ønske at kommentere beret
ningen, er hun/han velkommen til at rette 
henvendelse til mig.

Notet'

1. Bankhæftelsen var en 1. prioritetshæftelse i 
alle landets ejendomme på 6% af værdien, 
som enten skulle betales til den nyoprettede 
Rigsbank på én gang eller afbetales.

2. Øyvind Lier Hansen: »Af hedens saga«, 1996, 
side 51 ff.

3. Landsarkivet for Nørrejylland, Hjerm-Ginding 
Herredsfoged, politiprotokol 1826-1837. 
B-078A, nr. 85, folio 135 b.

4. Landsarkivet for Nørrejylland, Hjerm-Ginding 
Herredsfoged, dokumenter til politiprotokoller 
1827-1828, pakke nr. 102.

5. Landsarkivet for Nørrejylland, Ringkøbing 
amt, indkomne breve fra kollegierne 
1688-1855, B-008, pakke nr. 164.

6. Landsarkivet for Nørrejylland, Ringkøbing 
amt, amtskopibog 17/8 1827-15/9 1828, 
B-8, nr. 80.

7. Landsarkivet for Nørrejylland, B-008, 
Ringkøbing amt, breve indkommet fra 
kollegierne, Kgl. Reskripter 1820-1835. 
pakke nr. 164.

8. Landsarkivet for Nørrejylland, Hjerm- 
Ginding Herredsfoged, B-078 A, dokumenter 
til politiprotokoller III, 1827-1828, pakke nr. 
102.
Landsarkivet for Nørrejylland, Hjerm-Ginding 
herredsfoged, politiprotokol 1826-1837, folio 
153, B-78 A - nr. 85.

Anders Villadsen, født 1940 
Pens, kommunaldirektør 
Byens Mose 15, 
4400 Kalundborg.



Det gyldne klenodie i Stadil
Midterfeltet i Stadil Kirkes altertavle er 900 år gammelt 

og måske røvet af danske vikinger i England

Af Kristian Sand

For 900 år siden skød de romanske kirker 
op i voldsomt tempo overalt i Danmark. 
En imponerende indsats, når man tager i 
betragtning, hvad bygmestrene den gang 
havde til rådighed af tekniske hjælpemid
ler. Et af dem ligger ved Stadil Fjords nord
lige bred, nemlig Stadil Kirke, som både 
i størrelse og udstyr bærer præg af, at den 
tilhører et rigt sogn.

I de første 300-400 år var det nok spar
somt med udsmykningen. Men lige fra 
starten havde den et klenodie, som kun 
fandtes i ganske ß danske kirker - den 
gyldne altertavle. I Nørrejylland - områ
det nord for Kongeåen - fandtes kun syv 
gyldne altertavler. Fem af dem har i mange 
år været opbevaret på Nationalmuseet, 
og kun to befinder sig stadig på deres 
oprindelige plads, nemlig i kirkerne i 
Stad il og i Sahl ved Vinderup.

I Stadil er den gyldne tavle midterfelt 
i den store altertavle, men sådan har det 
ikke altid været. I de første 400 år - fra 
begyndelsen af 1200-tallet til begyndelsen 
af 1600-tallet - var den formentlig en inte
greret del af det oprindelige granit-alter
bord, som stadig findes inde bag det 
nuværende alterbord. Men Knud Gylden
stjerne, Timgård - ejer af herregården Søn- 
dervang i Stad il og dermed Stad il Kirke 
- besluttede i begyndelsen af 1600-tallet, 

at kirken ved fjorden skulle have et løft. 
Han bekostede nyt inventar og en stor 
altertavle, hvor den gamle gyldne tavle 
blev indsat som midterfelt.

Motiverne på tavlen 
Figurerne i tavlen er først udskåret i en 
egetræsplade, hvorefter der er banket et 
tyndt lag kobber på, og det er så forgyldt.

Det centrale motiv er den tronende 
Kristus. I felterne over og under ses engle 
med skriftbånd og røgelseskar. Omkring 
midterfeltet er der i alt 12 firkantede 
relieffer. Seks af dem viser de 12 apostle, 
mens de øvrige viser scener fra Jesu barn
dom. Øverst til venstre ses de hellige tre 
kongers tilbedelse af Jesus på Marias skød, 
fordelt over to felter. Øverst til højre er 
motiverne Marias bebudelse og i det næste 
felt Marias møde med Elisabeth, Johannes 
Døberens mor. For neden ses til venstre 
Jesu fødsel og til højre fremstillingen i 
templet. På rammeværket omkring felter
ne er der stansede ornamenter og et halvt 
hundrede bjergkrystaller, hvoraf otte i 
tidens løb er forsvundet og erstattet med 
sølvplader. Feltet indrammes af et bånd 
med stansede dekorationer samt en tov
snoning, afvekslende med 12 medaljoner, 
der foruden fire eng le viser evangelist
symbolerne, helligånds-duen og guds-lam-
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Stadil Kirkes altertavle med det gyldne midterfelt. Fra 1200-tallet til 1600-tallet var tavlen den 
eneste udsmykning i forbindelse med gran it-alterbordet, som findes inde bag det nn varende alterbord.
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mer. Latinske indskrifter om medaljonerne 
uddyber deres betydning. Ydersr på ram
men forklarer en omløbende latinsk ind
skrift formålet med tavlen: »Mer end ved 
den gyldne glans, hvormed du ser den 
stråle, lyser denne tavle ved, hvad kundskab 
den bringer om den hellige historie. Thi 
den åbenbarer Christi underfulde historie, 
som ved sin egen glans overstråler guldet 
for dem, der er rene af hjertet. Derfor 
du, som læser dette, hvis du vil skue det 
himmelske lyses glæder, da rens dit sind 
ved troen«.

Prinsen der strandede på Husby Klit 
Der er forskellige teorier om, hvor alter
tavlens gyldne midterfelt stammer fra. 
Det mest sandsynlige er, at den er udført 
på et værksted i stiftsbyen Ribe. Men der 
knytter sig en række sagn til oprindelsen. 
En ret så udførlig beretning fra et skrift 
i begyndelsen af 1900-tallet lyder således: 

»Der har gået mange dunkle sagn om 
oprindelsen af den fornemme altertavle, 
som pryder Stadil Kirke. Alle går de ud 
på, at den skal være foræret til kirken af en 
prins, som var strandet et eller andet sted 
på Vestkysten. Visse omstændigheder taler 
for, at denne prins har været Jarl Hakon. 
Han og den danske Jarl Asbjørn - Svend 
Est ridsens broder og overbefalingsmand — 
var på krigstogt i England. Her blev de af en 
engelsk adelsmand opfordret til at angribe 
klostret Peterborugh, som uberettiget lå 
inde med den pågældende englænders ar
vegods. Han ville så skænke danskerne en 
pæn del af de kostbarheder, som fandtes 
i klostret. Efter en hård og brutal kamp 
sikrede danskerne sig det kostbare bytte. 
Heriblandt nævnes - ud over et betydeligt 
antal relikvier — udtrykkeligt »en stor gyl
den og sølverne altertavle, rigt besat med 

kulørte sten«. Efter slaget sejlede man ned 
ad Humber-floden og videre til Themsen, 
hvor danskerne sluttede en fred, som til
lod dem uhindret at tage de røvede kost
barheder med hjem. Undervejs til Danmark 
blev de overrasket af en voldsom storm, 
hvorved flåden blev totalt splittet. Nogle 
skibe landede i Norge, andre i Irland og 
atter andre i Danmark. Blandt de landede 
i Danmark var Jarl Hakon, og han er for
mentlig den prins, sagnet omtaler. Hans 
skib strandede ved Husby Klit, og besæt
ningen blev reddet af folk fra Stadil. I tak
nemmelighed skænkede han dem en del 
af den gyldne tavle fra klostret i England. 
En anden del af tavlen skænkede han til 
beboerne i Sahl, som havde reddet andre af 
flådens skibe, der var søgt ind i Limfjorden 
og gået på grund i Venø Bugt«.

Da sognerådet vedtog at sælge 
tavlen...
I begyndelsen af 1890’erne var det tæt på, 
at det gyldne midterfelt i altertavlen havde 
fået en plads på Nationalmuseet, side om 
side med de gyldne tavler fra kirkerne i Od
der, Lisbjerg, Sindbjerg, Ølst og Tamdrup.

I Stad il Sogneråds mødeprotokol kan 
man fra mødet 27. december 1892 bl.a. 
læse følgende: »Amtsrådsmedlem Jens Pe
der Nielsen (han var fra Stadil) mødte 
med en Kontrakt mellem ham og Natio
nalmuseet angående Afhændelse af Mid
terpartiet i Altertavlen til Museet«.

Det fremgår, at Nationalmuseet skulle 
betale en efter datidens forhold betragtelig 
sum for altertavlen, og så skulle museet le
vere en kopi til opsætning i kirken. 
Sognerådet vedtog enstemmigt at over
lade altertavlen til Nationalmuseet på de 
anførte betingelser.

En aktuel forespørgsel til Nationalmu-



KRISTIAN SAND70

Omtalen i Stadil Sognerads 
protokol fra mødet 
27, december 1892.
da man besluttede at 
salge altertavlens gyldne 
midterfelt til Nationalmuseet. 
Bemærk, at sognets degn og 
kirkesanger, folketingsmand 
J.C.Christensen, er 
medunderskriver. Han var 
medlem af Stadil Sognerad 
fra 1889 til 1895 og var nok 
ikke bedste ven med prasten 
i 1893.

seet i 2012 gav heldigvis følgende svar 
fra museumsinspektør Poul Grinder-Han- 
sen: »Det originale gyldne alter er stadig 
på sin plads i Stadil Kirke. Men det er 
da interessant, at der findes oplysninger 
om en påtænkt afgivelse af tavlen fra kir
ken i 1892. Umiddelbart ved jeg ikke, 
hvorfor det ikke blev til noget. Sandsyn
ligvis kunne Nationalmuseet ikke skaffe 
de fornødne penge«.

Det er imidlertid en kendsgerning, at 
altertavlen var en tur i København i 1892. 
I Ringkjøbing Amts Dagblads ugentlige 
artikel »By og egn i gamle dage« kunne 
man tirsdag 8. september 1942 i en notits 
under afsnittet »For 50 år siden - 1892« 
læse følgende: »En Del af Altertavlen i 
Stadil Kirke bliver i disse dage ført til 

København for at blive restaureret under 
tilsyn af Museumsinspektør, Dr. H. Peter
sen«.

Men sognerådets beslutning om at sælge 
altertavlens originale midterparti skabte 
meget røre i sognet, hvilket fremgår af 
kronikken »Nogle minder fra Stadil - og 
lidt om J. C. Christensen« i Ringkjøbing 
Amts Dagblad torsdag 11. februar 1943.

Heri skriver lærer E. T. Sand, Nr. Nis
sum, bl.a. følgende: »Der var i det par år, 
jeg var i Stadil (1892-94), en sag, som så 
at sige delte Stadil-boerne i to lejre. Sagen 
var, at altertavlens midterparti var taget 
ud og sendt til København for at få sit 
oprindelige udseende. Og da det var et 
sjældent arbejde, og Nationalmuseet gerne 
ville eje det, var der budt en ret betydelig
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/ 1991 blev alterten lens gyldne midterparti restaureret af Nationalmuseet og var efter
følgende en af seværdighederne på udstillingen »Skatte fra Valdemar Sejrs tid« på Viborg 
Stiftsmuseum i anledning af 750-året for stadfæstelsen af Jydske Lov. 24 born fra Stadi l- 
Vedersø Skole tegnede hver et bibelsk motiv, og 12 af tegningerne blev indsat i den tomme 
plads i altertavlen. De ovrige 12 tegninger smykkede våbenhuset.

pengesum samt erstatning eller afstøbning 
deraf. Salg eller ikke salg, derom drejede 
striden sig. Amtsrådsmedlem Jens Peder 
Nielsen var stærkt for salg. Sognepræsten, 
H.G.A.Jørgensen, var lige så stærkt imod. 
Og striden vakte stort røre i sognet. 

Enden blev dog, at det kostbare stykke af 
altertavlen kom tilbage til den plads, hvor 
det hørte hjemme og fremdeles pryder den 
skønne kirke, hvad sikkert nu glæder de 
fleste af beboerne... «.

Kristian Sand.
Tidl. chefredaktør 
på Ringkøbing 
Amts Dagblad.



Fabrikant Leif E. Hansen og Ribo Vinduer
- en virksomhed i Ringkøbing

Af Jon Høgh

1960*erne. Et nyt årti begynder
Efter folketingsvalget i november I960 
opnåede Socialdemokratiet og Det Radi
kale Venstre tilsammen 88 mandater. Re
geringssamarbejdet mellem de to partier 
fortsattes under ledelse af statsminister 
Viggo Kampmann og den radikale land
brugsminister Karl Skytte. Et såkaldt 
skrabet flertal sikredes, da Kampmann 
udnævnte det grønlandske folketingsmed
lem, Mikael Garn, der stod uden for 
partierne, til grønlandsminister. Her ved 
indgangen til et nyt årti var dansk øko
nomi i balance, fordi der i slutningen af 
’50’erne var opnået en både høj og stabil 
beskæftigelse, der affødte økonomisk 
vækst. Det indre prisniveau var tilfreds
stillende, og betalingsbalancen var for en 
gangs skyld positiv.

Men i løbet af ’6O’er-årtiet steg pro
duktionen voldsomt, og allerede i 1961 
forårsagede den stadigt stigende velstand, 
at den indre efterspørgsel atter kom ud 
af kontrol. Private investeringer, udstyk
ninger med påfølgende byggeri og endelig 
den offentlige anlægsvirksomhed foregik i 
et så voldsomt tempo, at den stærkt øgede 
produktion slet ikke kunne følge med 
efterspørgselen. Resultatet blev ikke kun en 
voldsom stigning på det indre prisniveau, 
men også underskud på handels- og beta
lingsbalancen. Hertil kom voksende pro

blemer for landbruget, der grundede sig 
i, at eksporten af fødevarer faldt drastisk.

I forsøg på at sikre investeringsvæksten 
og den fulde beskæftigelse søgte de an
svarlige finans- og økonomipolitikere flere 
gange at gøre indgreb i udviklingen. Sær
ligt vellykket var wns-forliget, der i 1962 
som en almindelig omsætningsafgift blev 
indgået af regeringspartierne og den 
borgerlige opposition, Venstre og Konser
vative. Under forligsforhandlingerne ram
tes statsminister Viggo Kampmann af 
alvorlig sygdom, der tvang ham til at gå 
af og overlade roret til Jens Otto Krag. 
Forliget fik imidlertid ikke den forventede 
effekt, idet priserne fortsatte med at stige, 
mens det for valutabeholdningen gik den 
modsatte vej. Der måtte med andre ord 
tænkes bredere. Den holdning fandt støtte 
i det nyoprettede Økonomiske Råd. 1 
foråret 1963 gennemførte regeringen trods 
voldsom borgerlig protest helhedsløsningen, 
der bestemte, at lønninger og avancer 
skulle samordnes på en sådan måde, at 
efterspørgselen efter produkter og tje
nesteydelser aldrig måtte overstige pro
duktionen. Med de to indgreb var det lyk
kedes regeringen at genoprette det tid
ligere kendte stabile prisniveau, den høje 
beskæftigelse og, trods hjemmemarkeds
ordninger, en fornuftig balance i dansk 
udenrigshandel.
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Fabrikken »Ribo Vinduer« s opstart 
på Vesterkær 12 i Ringkøbing
Det var den ovenfor meget summarisk 
skildrede politiske situation, som tømrer
mester i Ølstrup, Leif Evald Hansen, 
havde at forholde sig til, da han i 1963 
flyttede sin virksomhed til Ringkøbing. 
Siden 1955 havde han i Ølstrup oparbejdet 
en solid forretning med syv ansatte. 
Fra at udføre alle former for tømrer- og 
snedkerarbejder, det være sig restaurerings- 
°g nybygningsarbejder, specialiserede Leif 
E. Hansen sig mere og mere i en ny 
halvfabrikata-fremstilling af vinduer af træ 
og aluminium til offentligt byggeri. Idet 
produktionen voksede med raketfart, indså 
tømrermesteren nødvendigheden af at flytte 
virksomheden til Ringkøbing, hvor der
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netop blev udbudt erhvervsgrunde til salg 
på egnsudviklingsarealet på Enghavevej.

1 sidste halvdel af april måned 1963 
havde han på det øde område erhvervet 
et areal, hvor hans syv ansatte og han 
selv påbegyndte byggeriet af en 1.100 
kvadratmeter stor fabrikshal, der i nd vars
lede nye moderne tider for indretning af en 
industrivirksomhed. Men Leif E. Hansen 
havde også sørget for at tage hensyn til 
miljøet ved installation af en spånsuger, 
der arbejdede automatisk. Den ikke blot 
opsugede alle træspåner i fabriksrummet: 
den befordrede også spånerne i en samletank, 
hvorfra de tilførtes et kombineret spån- 
og oliefyr, hvor de blev omsat til varme, 
som blæstes ind i fabrikshallen. Denne 
geniale genbrugsinstallation var den første

Ribo Vinduer på Vesterkær 12 i Ringkøbing. Produktionen foregik i hallen i forgrunden, hvor 
der på et tidspunkt biet' tilbygget kontorafdeling til venstre. De to bygninger bagved - man aner 
kun tagtrekanten af den til højre - indeholder jærdigvarelager. Endelig følger i baggrunden 
råvarelageret. Råvarerne bragtes bl.a. på jernbanevogne, der også ofte fragtede færdigvarerne af 
sted på deres rejse ud til forbrugerne. Jernbaneskinnerne løber mellem råvare- og færdigvarelagrene. 
Tårnet til højre er en spånsilo indeholdende et fyr til afbrænding af høvlspåner fra produktionen.
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af sin art i Danmark. Fabrikken på Eng
havevej var færdigopført og indrettet om
kring 1. oktober 1963. Straks påbegynd
te Leif E. Hansen en storproduktion af 
tophængte vinduer og udadgående terras
sedøre. Året efter fremstilledes også vip
pevinduer med to-punkts lukning, der 
betjentes med et greb eller håndtag i 
bundrammen. I løbet af fabrikkens første 
år i Ringkøbing udvikledes ikke mindre 
end 96 varenumre af vidt forskellig ud
formning og størrelse. Af en oversigt over 
varesortimentet fra marts 1965 fremgår 
det, at alene det tophængte vindue frem
stilledes i 18 forskellige varianter, hvor det 
mindste var kvadratisk med siden 1188 
cm. Alt efter om man ville have det med 
et lag glas eller som termorude, kostede 
det henholdsvis 135 og 196 kr. eksklusive 
oms, som i 1965 var forhøjet til at udgøre 
12>/2 %.

Som antydet var Leif E. Hansen meget 
miljøbevidst. Det var derfor vigtigt for 
ham at tænke i energibesparende foran
staltninger, både når han satte nye pro
dukter i produktion, og når han udviklede 
gammelkendte artikler. Termoruden, der 
mindsker varmetabet, havde været kendt 
siden 1930’erne. De første bestod af to 
lag glas, som ved afstandsprofiler holdtes 
10 mm fra hinanden med en indsprøjtet 
gasblanding imellem. Men i løbet af 
1960’erne udvikledes, for yderligere at 
nedbringe varmespildet, en ny type ter
morude, den endnu bestående, hvor glas
sene direkte pålimes det hule afstandsprofil 
af aluminium eller galvaniseret stål, hvori 
sprøjtes kemikalier, som opsuger fugt, 
således at dannelse af dug mellem ruderne 
ikke kan finde sted. Leif E. Hansen var 
straks med på det nyeste nye. Det gik 
der ry af ikke kun i Danmark, men også 

i udlandet. Hjemme som ude, alle vegne, 
var der opstået et nyt folkefærd, der med 
glæde og god ret ud trykte forargelse over 
ressourcespild og overforbrug af bl.a. olie 
og gas til varmespild, og det var det mil
jøbevidste folkefærd, som Leif E. Hansen 
fik til at rette blikket imod Ribo Vinduer 
A/S på Enghavevej i Ringkøbing, hvor 
efterspørgselen efterhånden var så stor, som 
den aldrig havde været før. Sandt at sige var 
den blevet meget større end produktionen.

På en måde var det godt, på en an
den måde ikke. I et forsøg på at øge 
produktionen udvidede fabrikanten i 1965 
sin fabrik med en ny stor opskærings- og 
lagerhal. På den måde fik han frigjort 
store arealer i fabrikationshallen til nye 
arbejdspladser. Endvidere bestræbte han 
sig på at fS opbygget et så stort lager af 
de fleste vareenheder, at kunderne, der 
udelukkende var trælasthandlere, altid 
skulle kunne ß deres bestillinger leve
ret uden al for lang ventetid.

I første halvdel af året 1967 var vare
sortimentet gradvist udvidet til at omfatte 
fra tidligere nævnte 96 til nu 165 numre. 
Den i 1965 tilbyggede opskærings- og 
lagerhal blev derfor ret hurtigt indtaget 
til produktion, men den merplads, som 
herved var opstået, var kun som en dråbe i 
havet. Der skulle tænkes mere langsigter. 
Det blev der. Her i ’67 udvidede Leif E. 
Hansen sin virksomhed med en hal på 700 
kvadratmeter til opskæring og råvarelager 
beliggende nord for de eksisterende fa
brikshaller. Det er ikke forkert ar sige, 
at der med nybygningen var opstået to 
Ribo-afdelinger på Enghaven. Imellem 
de to afdelinger løb Korn- og Foderstof
kompagniets jernbanelinje. Den kunne 
bruges til andet end transport af korn og 
foderstoffer, f.eks. træ og glas til vinduer



JON HØGH 75

og døre. Råvarerne var derved sikrer ad
gang til fabrikken, og hvad de færdige 
produkter angik, var afgangsvejen også 
sikret dem.

Fremgang, fremgang, fremskridt. 
Ny udvidelse
I 1967 beskæftigede Leif E. Hansen 28 
dygtige funktionærer og håndværkere, 
der, hvad angik håndværkerne, tilsammen 
fremstillede 1.000 vareenheder om må
neden. Det betød, at hver medarbejder 
dagligt skulle producere ca. 2 fuldstændigt 
færdiggjorte vinduer eller døre, der kun
ne isættes det hul i en husmur, som var 
dem tiltænkt. De sled, gjorde de, for 
fleres vedkommende også i weekenderne.

I 1967 præsenterede fabrikanten yder
mere to nye standardprodukter. Det første 
var en hæve-skydedør, der betjentes med 
et enkelt greb. Det andet var et tophængt 
vindue med friktionsbremse. Også det 
betjentes med et enkelt håndtag, der stod 
i teknisk forbindelse med en stanglås eller 
et paskvillukke, hvorved åbningsgraden 
blev trinløs. Sådant et vindue var aldrig set 
før. Fabrikant Leif E. Hansen havde atter 
beriget markedet med en nyudvikling.

Succes, succes! Fremgang, fremgang! Så
dan vil man jo tolke det, når man læser det. 
Men al den stund, produktionen alligevel 
ikke stod mål med efterspørgslen, var 
succesen vel alligevel ikke hjemme. Der 
måtte gøres noget drastisk, hvad denne 
alvorlige hurdle angik. Og det blev der 
så gjort! En tredje udvidelse af fabrikken 
fandt sted, en lagerhal for færdigvarer, hed 
det sig, men en mindre del af den skulle 
også indgå til produktion af døre, som Leif 
E. Hansen derfor forventede en forøgelse 
af. Den 850 kvadratmeter store hal tog 
sin byggebegyndelse i november 1968. Et 

halvt år senere, i april 1969, stod hallen 
færdig i nd rettet for de nu 35-40 ansatte 
lagermedarbejdere og håndværkere, der 
med sikkerhed skulle kunne orientere sig 
mellem nu i alt 244 forskellige mærker 
af vinduer, døre og hele facadeelementer.

Den 29. september 1969 omdannedes 
virksomheden til et aktieselskab med fa
brikanten selv som formand for bestyrelsen 
og direktør i aktieselskabet. Den tegnede 
aktiekapital udgjorde 700.000 kr. - således 
meddelte stifterne, der var fabrikanten 
selv, hans hustru, Gerda Hansen, og ad
vokat Knud Dalgaard-Knudsen.

Allerede før omdannelsen af virksom
heden var det vedtaget, at fabrikken at
ter skulle udvides, denne gang med en 
ikke mindre end 500 kvadratmeter stor 
fabrikshal, hvori installering af en række 
fuldautomatiske maskiner skulle bevirke 
en forøgelse af produktionen. Men Leif E. 
Hansen indså, at denne udvidelse skul
le være den sidste på arealerne på Vester
kær, fordi den efterhånden trange grund
arealplads simpelt hen ikke tillod flere 
nybygninger. Den af succes pressede fa
brikant var tvunget til ar tænke i nye baner.

De baner førte ham frem til den 
gamle selvejergård i Øster Rindum øst 
for Ringkøbing, Isagergård, der var opført 
engang i 1400-tallet. Uden egnsudvik
lingsstøtte købte han i 1971 gården med 
tilliggende 45 hektar jord. Herude, nord 
for og ikke langt fra hovedvej 15, der 
forbinder Ringkøbing med Herning, ville 
han opføre en helt ny fabrik på 9.500 
kvadratmeter. Slog et sådant fabriksareal 
ikke til, var mulighederne for udvidelser 
jo i den grad til stede på det store areal. 
Leif E. Hansen havde mod på at begynde 
- om man så må sige - forfra. Det mod 
indbefatter også vovemod. Men sådan
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tænkte han ikke. Han rystede ikke på hån
den, når han underskrev kontrakter med 
entreprenører og leverandører af bygge
materialer og ganske nyudviklede, top
moderne og fuldautomatiske maskiner, der 
skulle rationalisere den interne transport 
i fabrikshallerne, der er alle arbejdsgange 
mellem maskinerne. På fabrikken i Vester
kær foregik denne transport manuelt, men 
det kostede jo en timeløn pr. time pr. 
mand, og det blev til mange penge, som 
ville kunne spares på den ny fabrik, hvor 
der allerhøjst skulle færdes ti håndvær
kere mellem maskinerne for at iagttage 
og afhjælpe eventuelle fejl i produktions
gangene. Men kørte det nye vidunderlige 
maskineri gnidningsløst, som det helst 
skulle, ville håndværkernes opgave kun 
bestå i at syne de to vinduer, der ville blive 
fabrikeret hvert eneste arbejdsminut på 
alle arbejdsdage året rundt! Rundt regnet 
ville det komme til at dreje sig om 800 
færdigproducerede vinduer hver dag. Med 
ca. 300 årlige arbejdsdage forventede fa
brikanten altså en produktion - og også 
salg - af hen ved 240.000 vinduer om 
året. I 1970 erne udstykkedes adskillige 
parcelhusgrunde, og byggeboomet toppe
de, da Leif E. Hansen flyttede fra de gamle 
omgivelser på Vesterkær. Alle former for 
døre skulle fortsat, efter flytningen, sådan 
var den oprindelige hensigt, fremstilles i 
de gamle omgivelser. Det er i lyset heraf, 
at det skal ses, at han turde satse højt. Med 
den store nye fabrik regnede han med årligt 
at blive leveringsdygtig af både vinduer og 
døre til mindst 20.000 enfamilieshuse i 
Danmark. Men da han her i 1971 forudså, at 
Danmark ville indtræde i Fællesmarkedet, 
var han også blevet indstillet på at komme 
ind på eksportmarkedet. Derfor var 9.500 
kvadratmeter fabriksareal slet ikke for 

meget. Det var måske kun en dråbe i havet!
I månederne marts og april 1972 arbej

dede entreprenørerne med udgravninger 
til hele administrations- og produktions
anlægget, der i røde teglsten skulle op
bygges som tre ensartede og sammen
byggede 17 2 meter lange og 15 meter brede 
parallel-haller. Nord for de store haller 
udgravedes også fundamentet for to store 
lagerhaller for træ, der skulle opføres af 
samme slags røde teglsten.

Den 9. juni 1972 var arbejdet nået så 
langt, at der kunne holdes rejsegilde på 1. 
etape. Der gik godt og vel to måneder, før 
hele tagkonstruktionen på 2. etape pegede 
så meget opad, at der den 18. august ’72 
også kunne holdes rejsegilde for den.

Selvfølgelig glædede fabrikanten sig over 
at være nået så vidt med den nye fabrik. 
Men før, imellem og efter festlighederne 
var han meget, meget optaget af en 
anden af ham selv pålagt opgave. Ved en 
folkeafstemning i oktober 1972 havde 
Danmark - sådan som fabrikanten jo havde 
forudset det - tilsluttet sig Det Europæiske 
Fællesmarked (EF) med virkning fra 1. 
januar 1973. Leif E. Hansen var overbevist 
om, at medlemskabet ville skabe store 
muligheder for eksport. Men disse ny- 
opståede muligheder affødte også et stort 
problem, som Ribo Vinduer A/S ikke kun
ne stå alene med. Siden 1969 havde fa
brikken tilbudt 244 forskellige mærker af 
vinduer, døre og facadeelementer. Hvert 
enkelt færdigprodukt blev afsat straks, 
fordi det havde været i bestilling alt for 
længe, 4 til 5 måneder. Det var jo netop 
det, den alt for lange ventetid på levering 
af 244 vidt forskelligartede bestilte varer, 
der var Leif E. Hansens problem på det 
endnu for størstedelen kun danske marked.

Men hvordan ville det mon se ud med
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effektuering af leveringstidsaftaler efter 
1. januar 1973, hvor hele Europa kunne 
være kunde? Ville en ny stor fabrik med 
maksimal og moderne maskinkraft kunne 
ophjælpe levering til tiden? Det har Leif 
E. Hansen tvivlet på, siden han over for 
sine kolleger landet over frem lagde sine 
tanker herom. Hans filosofi var den, at det 
ville gavne alle fabrikker, der fremstillede 
de samme elementer til byggeindustrien, 
hvis den enkelte virksomhed specialiserede 
sig. Han opfordrede ganske enkelt til, at 
hver virksomhed i stedet for at producere 
alle mulige typer produkter, der jo for 
hans eget vedkommende talte 244 vare
numre, i stedet for begrænsede sig til 
nogle få standardenheder. Foruden at være 
omkostningsbesparende ville det tillige 
medføre hurtigere og større produktion - 
og, måske allervæsentligst, meget hur
tigere levering og eksport.

Fabrikken Vesterkær 12 sælges
I forbindelse med udflytningen til Øster 
Rindum havde Leif E. Hansen jo først 
tænkt sig at fortsætte produktionen af 
døre på den gamle fabrik i Vesterkær. Men 
han fravalgte alligevel planen ud fra den 
betragtning, at det ville være upraktisk 
med to afdelinger i hver sin udkant af 
købstaden. Selvfølgelig skulle både vin
dues- og dørproduktionen foregå under 
samme tag på den nye fabrik. Men sådan 
havde han jo af gode grunde ikke kalkuleret, 
da arkitekten satte sig til tegnebordet. 
Fabrikken i Vesterkær blev solgt til Lem 
Senge. Efter afhændelses- og købskon
trakterne skulle Ribo Vinduer A/S have 
forladt de tomme bygninger senest den 1. 
juni 1973. Men hvordan så? Hvad skulle 
den pressede fabrikant, der efter den 
skelsættende dato stod og manglede et 

par fabrikshaller, gøre? Jo, han kontaktede 
arkitekten og entreprenøren og bad dem 
om henholdsvis at tegne og udgrave fun
damenter til to lige store haller, hver på 
2.580 kvadratmeter, der skulle bygges 
parallelt med og i tilslutning til de tre 
endnu ikke færdige haller, som skulle 
stå klar til fabrikantens og hans 55 med
arbejderes indtagelse i sommeren 1973.

Ribo Vinduer A/S i Øster Rindum
I april I973 havde Ribo’s leveringstid på 
færdige produkter sneget sig op på V2 år. 
Leif E. Hansens filosofiske overvejelser om 
fabrikssamarbejde slog aldrig igennem. 
Derover ærgrede han sig, men han for- 
uroligedes tilsyneladende ikke, idet han 
mente, at den avancerede teknik i den 
nye fabrik i hvert fald ikke ville medvirke 
til længerevarende leveringstider, forhå
bentligt kortere - i det mindste, men nø
digt status quo.

1 november ’73 fejredes ad flere om
gange færdiggørelsen af den godt 15.000 
kvadratmeter store fabrik, der var Europas 
største og mest avancerede foretagende af 
sin art.

Det var jo fabrikantens plan, at de to 
store ekstra tilbyggede haller skulle an
vendes til fremstilling af døre. Da han be
sluttede det, var han med et blevet i stor 
nød for produktionsplads til disse for 
fabrikken meget vigtige elementer. Det 
viste sig dog ret hurtigt, at det var at rutte 
overdrevent med pladsen, hvis de i alt godt 
5.000 kvadratmeter kun skulle anvendes 
til det formål. Efterhånden som teknikken 
erobrede pladsen til dørproduktionen, 
viste det sig, at den kun krævede ca. 1.200 
kvadratmeter eller XA af det beregnede 
areal. Der var altså i midten af august ’73, 
hvor hallerne blev ibrugtaget, pludselig
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Fabriksgavl med Ri bo’s logo skrevet på tre sammenvoksede grantræer. Logoet ses også på på
hængsvognen til højre. Her står også ganske kort, hvad det hele drejer sig om: VINDUER UDV. 
DØRE. Facadedør af logotræernes råmateriale i forgrunden.

og ganske uventet opstået næsten 4.000 
kvadratmeter merplads, som det nu blev 
besluttet at anvende til en helt ny gren af 
produktionen, der just på samme tid skulle 
påbegyndes: montering af glas i de færdige 
vinduesrammer. Det kommer nok bag på 
læseren, men det er sandt alligevel, at den 
store og kendte fabrik hidtil kun havde 
leveret ufærdige vinduer i form af rammer. 
Glasset manglede, men det fulgte med som 
løsvare. Det skulle nu blive anderledes, og 
det blev det efter 1. december 1973, hvor 
der i Ribo-vinduesrammerne var isat glas.

De første artikler i ’glasudgaver’ har 
givetvis været tre nyudviklede varenumre, 
benævnt Ribo nr. 10, der var en raffineret 
udgave af det tophængte vindue, nr. 11, 
der som et brystningselement mellem vin

duets underkant og gulvet kunne anven
des sammen med alle virksomhedens for
skellige vinduestyper, og endelig sidedørs
partiet nr. 12, der ved noter udvendig 
i karmen kunne forbindes med enhver 
Ri bo-art i kel.

Fabrikant Leif E. Hansen havde, alt 
iberegnet, investeret 13 millioner kroner 
i den nye fabrik. Der stod meget på spil, 
og selv de mindste fejltagelser kunne ß 
fatale konsekvenser.

Der produceredes stadigvæk især for 
hjemmemarkedet. Ribo-dørene og -vindu
erne var svære at åbne mod eksport
markedet, skønt der blev gjort ihærdige 
forsøg. Således i februar 1974, hvor Ring- 
købing-fabrikken sammen med fem andre 
virksomheder i Danish Budding Group
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Leif E. Hansen indledte sin karriere som tømrermester i Øl strup. I samarbejde med H.S. Hansen 
i Lem påbegyndte han her en halvfabrikatafremstilling af vinduer i tree og aluminium til det 
store offentlige byggeri. Grundet stor efterspørgsel flyttede han sin virksomhed til Vesterkar 12 i 
Ringkøbing. Også her blev pladsen efterhånden for trang. Det bevirkede, at laåf E. Hansen atter 
flyttede sit foretagende, denne gang til Øster Ri nd um, hvor han havde købt 45 hektar jord. Her 
byggede han en ny stor fabrik, der stod klar til produktion i begyndelsen af 1973- Her ses fabrikant 
Leif E. Hansen på sit kontor i den nye fabrik.

deltog i en stor udstilling i Hannover, der 
fulgtes op med et fælles eksport katalog.

Desværre var det ikke kun det uden
landske marked, der svigtede. Afsætnin
gen til det danske byggemarked var også 
for nedadgående som følge af en voldsom 
afmatning i byggebranchen - det gjaldt 
ikke kun nybyggerier, men også reno
vering af ældre og gamle ejendomme.

Den trods alt optimistiske fabrikant 
troede stadigvæk på, at han kunne fô en 
fod godt indenfor i udlandet. I juni måned 
1974 foretog han derfor sammen med sin 
salgschef, Jørgen Mathiassen, en rund
rejse i Europa for at undersøge mulig
hederne for et eksportfremstød. Rejsen 
havde absolut ikke taget modet fra ham. 

Tværtimod var han meget fortrøstnings
fuld, da han atter hjemvendt udtalte til 
pressen, at ikke mindre end 75 % af de 
35 ansatte i produktionen skulle beskæf
tiges med at producere til store dele af 
det europæiske marked.

Jo! Det er en optimist, der udtaler sig 
sådan samtidig med, at han erkendte, at 
også han var ramt af den hjemlige krise 
i byggeriet, at færdigvarelageret var for 
stort, at produktionsgangen var nede på 
et minimum, at afskedigelser kunne kom
me på tale og endelig, at produktions
medarbejderne skulle gå ned på en 3-dages 
arbejdsuge.

Hvad skulle vi dog gøre uden vore ukue
lige optimister! Leif E. Hansen var fuld-
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Ri bo's fem første fabrikshaller i Øster Rindnm. Vejskiltene angiver afstanden til Ringkøbing og 
Herning. I 1973. da hallerne stod ferdige, var der 3 km til Ringkøbing, star der på skiltet. Den 
afstand er rigtignok blevet reduceret siden.

stændig overbevist om, at der var lys 
forude. Det var der også, men det var 
ingenlunde et lys i en olielampe. Allerede 
i midten af oktober ’73 havde OPEC- 
landene besluttet ikke blot at nedskære 
olieproduktionen, men også at firedoble 
prisen på en tønde råolie fra 3 til knap 
12 dollars. Oliekrisen ramte alle, de små 
private husstande, men så absolut også 
- måske især - store virksomheder som 
Ribo Vinduer A/S, der i produktionen var 
fuldstændig afhængig af den pludseligt 
meget dyrere olieenergi. Det er klart, at 
når en sådan krise rammer den store, så 
får den også afsmittende virkning på de 
små, der i den her forbindelse er de små og 
mellemstore byggevirksomheder. I sam
arbejde med andre sælgere af byggekram 
henvendte Leif E. Hansen sig til disse 
virksomheder, for hvem han slog på, at 
det, som det i vinteren ’74-’75 drejede 
sig om, var efterisolering og udskiftning 
af gamle utætte vinduer og døre. Deri var 
der penge at spare. Og er der noget, som 
dansken gerne vil, så er det at spare penge. 
Kort fortalt: Den her opfordring, og også 
deltagelse i en skandinavisk byggeud
stilling i Bella Centret, blev en succes 
for Ribo Vinduer A/S, der igen kunne af
sætte, hvad der blev produceret. Samtidig 

lykkedes det fabrikken at få gode ordrer 
fra Vesttyskland. Den skysorte himmel 
begyndte atter at blive himmelblå.

I september 1975 snurrede alle hjul på 
fabrikken, 90 mand var i arbejde: de gjorde 
alle, hvad de kunne for at lave så mange 
vareenheder som muligt på så kort tid som 
muligt. Med succesen meldte sig, nok ikke 
helt uventet, det gammelkendte levering- 
til-tiden-problem, to måneder for stan
dard- og fire måneder for specialvarer.

Fremgangen grundede sig også i, at der 
hen over eftersommeren ’75 var frigivet 
200 millioner kroner til isoleringsarbejder 
i det ældre boligbyggeri. Men sådan ville 
det jo ikke fortsætte i al evighed: det vidste 
Leif E. Hansen godt. Trods travlheden på 
det hjemlige marked så han sig derfor 
stadigvæk grundigt om på det udenlandske 
marked, især i Tyskland og Østrig.

Medgangen fortsatte resten af året 1975 
og i hele året 1976, efter at Leif E. Hansen 
og hans forreste medarbejdere havde op
fundet og lanceret et bondehusvindue, 
der bestod af en ubrudt glasflade med 
en imaginær lodpost og tre vandrette 
sprosser, der opdelte glasfladen i - tilsyne
ladende - otte små kvadratiske vindues
ruder. Det nye vindue, der især fandt an
vendelse ved restaurering af gamle huse på
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Fra Bella Center 
hvor Ribo Vinduer 
i 1974 deltog 
i udstillingen 
'Byggeri for 
milliarder'. 
Fabrikant Leif E. 
Hansen ses gående 
i lys cottoncoat. I 
ternet jakke står 
Carl Hammer 
i samtale med 
andre udstillere. 
Carl Hammer 
stod i adskillige 
år for tegning og 
udvikling af 
Ribo's produkter.

landet, solgte godt. Men fabrikken kun
ne ikke leve af dette salg! Efterhånden som 
de offentlige støttekroner slap op, gik 
der tomgang i fabrikationen af alt det 
andet’. Minister for offentlige arbejder, 
Niels Mathiasen, havde rigtignok bevilget 
mange penge, 700 millioner kroner, til 
renovering af den ældre boligmasse, men 
også til igangsættelse af nybyggeri. Det 
burde jo være soleklart, hvordan de penge 
skulle bruges. Alligevel drøftede politi
kerne, hvordan midlerne, så størst retfær
dighed blev opnået, skulle fordeles mel
lem de til tænkte opgaver. Imens det drøf
tedes på Christiansborg, blev mange hånd
værksmestre og initiativrige fabrikanter 
nødsaget til at sende deres folk ud i en 
3-dages arbejdsuge, fordi midlerne ikke 
tilflød dem efter hensigten. Politikerne 
diskuterede ikke, om det var retfærdigt.

Det ser ud til, at midlerne langt om 
længe blev frigivet i 1977. På Ribo Vin

duer A/S opstod der igen fuld beskæfti
gelse. Det populæreste produkt blev det 
gammelkendte Dannebrogsvindue, der på 
grund af lodpostens og tværposternes ind
byrdes stilling i forhold til hinanden gav 
vinduet udseende af et Dannebrogsflag. 
Vinduet havde aldrig tidligere været pro
duceret i Ringkøbing, men nu blev det et 
særdeles attraktivt vindue, der gav arbejde 
til mange i produktionen, hvor 110 mand 
og deres moderne maskiner også udfor
mede råvarer til mange andre typer vin
duer, døre og facadeelementer for en omsæt
ningspris på 35 millioner kroner.

90 % af produktionen fordeltes på hjem
memarkedet. Resten gik ril eksport.

Leif E. Hansen havde sikkert gerne set, 
at det havde været omvendt.

Leif E. Hansen sælger fabrikken til 
V. Kann Rasmussen Holding A/S 
Faste karme, adskillige terrasseelementer,



82 FABRIKANT LEIF E. HANSEN OG RIBO VINDUER

almindelige døre, hæve-skydedøre med 
og uden sideparti, tremmedøre, vippevin
duer, tophængte vinduer, dreje-kip-vin- 
duer, idylliske bondehus- og dannebrogs
vinduer - en oplistning af fabrikkens store, 
store varesortiment kan fortsættes længe 
endnu, men til ingen nytte. Men værd er 
det dog at tilføje, at alle nævnte og 
unævnte produkter var udviklede på Ribo 
af Leif E. Hansen og flere af hans mange 

dygtige folk, blandt hvilke ingeniør Carl 
Hammer indtog en central plads, fordi han 
ikke kun på tegnestuen udformede vinduer 
og døre med meget mere, han var også 
idémand til mange Ribo-byggeartikler.

Vi er vidende om, at snart gik det godt 
for Ribo. Snart gik det ikke godt. Snart gik 
det jævnt godt eller jævnt skidt, alt efter 
hvordan man ser på det som menigmand 
eller fabrikant. Jeg ved ikke, hvor længe

Et lille udsnit af 
maskinparken i 
produktionen. Læseren 
kan sagtens danne 
sig indtrykket af at 
maskinerne stod opstillede 
langs fabriksgader', 
hvor de enkelte produkter 
i forarbejdningsprocessen 
naturligt gik fra den ene 
'station' til den næste. 
Den indretning gjorde 
Ringkøbing-fa brikken til 
Europas mest avancerede 
dør- og vinduesfabrik. 
Her ser vi en waco-kehl- 
maskine, der lavede 
formprofilen i karme og 
rammer. ’B læk s prut ten ' 
opsuger spåner, som den 
sender over i siloen ved 
varmecentralen.
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Leif E. Hansen har haft i tankerne at af
hænde sin store virksomhed, men virke
liggørelsen af tanken er i hvert fald ikke 
kommet til ham fra den ene dag til den 
anden. Lian har sikkert overvejet det 
længe. Det var måske i en nedgangstid, at 
fabrikanten indså, at der var alt for meget 
at tabe for ham og hans familie, hvis det 
engang skulle vise sig helt umuligt at 
rette den store skude op fra bølgedalen til 
bølgetoppen. I sådanne stunder har han 
gjort sig sine tanker om salg af koncernen.

Han ville kun sælge til et fuldstændigt 
danskejec selskab. Hans medarbejdere, der 
talte i alt ca. 110, skulle sikres fortsat 
arbejde i virksomheden. En ny ejer måtte 
ikke fremstille andre produkter end dem, 
som han selv havde fremstillet. Disse be
tingelser ville V. Kann Rasmussen Hol
ding A/S, der i forvejen var ejer af DANSK 
VELUX i Søborg, opfylde. Den 28. april 
1978 solgte Leif E. Hansen Ribo Vin
duer A/S til VELUX, der allerede den 
1. maj 1978 overtog aktiekapitalen på 
700.000 kroner. Den nu tidligere fabri
kant forlod ikke skrivebordet på direktør
kontoret: frem til 1985 fortsatte han som 
Ribo’s administrerende direktør.

Fabrikant Villum Kann Rasmussen hav
de konstrueret et ovenlysvindue, VELUX- 
vinduet, der hurtigt blev meget populært. 
Men da Kann Rasmussen overtog Ribo, 
var markedet for disse vinduer blevet 
meget begrænset. Derimod kneb det ge
valdigt for Kann Rasmussen - ligesom det 
til tider havde knebet for Leif E. Hansen 
— at opfylde markedet for facadevinduer, 
som han siden 1961 havde fremstillet un
der fabrikatsnavnet VELFAC. Skulle dét 
lykkes for VELUX, måtte der bygges en 
ny fabrik, og det ville koste mange penge. 
Men så var det, at Kann Rasmussen fik 

øje på fabrikken i Ringkøbing, som han 
indledte forhandlinger om køb med, 
skønt hans nærmeste rådgivere frarådede 
købet, som de begrundede i ’70’ernes 
nedadgående byggekonjunkturer. I året 
1978-79 var Ribo en velfungerende vin
duesfabrik, der ikke kunne koste mere, 
end den kunne forrente. Men der var en ne
gativ difference på knap 2.000.000 kro
ner mellem aktiverne i form af byg
ninger, maskinel osv. og fabrikkens gælds
forpligtelser. Kreditorerne måtte altså ind
se, at salget for dem ville betyde store tab. 
Det ordnedes på den måde, at de nedskrev 
deres tilgodehavender med nævnte dif
ferencebeløb, mod at de herefter var fri
gjorte for enhver risiko ved ejerskiftet. 
I købsaftalen står sort på hvidt, at Vil
lum Kann Rasmussen overtog aktiekapi
talen til kurs 0.

De foreløbige budgetter for regn
skabsåret 1978-79 så meget fornuftige ud, 
og optimismen styrkedes betydeligt, da 
der i det første kvartal af 1978 tilgik 
fabrikken så mange og store ordrer, at 
det blev nødvendigt at ansætte 85 nye 
medarbejdere, der dog ikke lovedes varig 
beskæftigelse.

Et nyudviklet facadevindue
1 1980 havde VELFAC modtaget en ordre 
på levering af trævinduer til et stort ud
skiftningsprojekt i en boligforening i 
Brønshøj. Men lige før købsaftalen blev 
underskrevet, blev boligforeningens be
styrelse inviteret til Sverige for i vort 
nordiske broderland at se på såkaldte træ- 
aluvinduer, der indvendigt bestod af træ, 
men udvendigt af metal, aluminium, der 
på den side gjorde dem vedligehol
delsesfrie. Da bestyrelsen havde studeret 
aluvinduerne, opsagdes kontrakten med
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VELFAC på trævinduerne. Den stillede 
nu krav om at få leveret den nye vin
duestype. På Ribo i Ringkøbing var det 
kendt, at Dansk Lukningsentreprise til 
en renovering af Gutenberghus allerede 
havde fremstillet vinduer med aluprofiler. 
Meget, meget hurtigt udvikledes på Ribo 
vinduer af ’Gutenberghus-typen’ til bolig
foreningen. VELFAC beholdt ordren, og 
i midten af 1981 leveredes vinduerne.

Også i 1981 fik VELFAC - og dermed 
Ribo - en ny og lige så stor ordre på træ- 
aluvinduer til et gennemgribende projekt 
på Peter Bangs vej i København. Der var 
altså fuld beskæftigelse for de henved 200 
ansatte på vinduesfabrikken i Ringkøbing.

Men, men, men!
Efter at de her store leverancer var ude af 

huset, blev det vinter. Denne årstid er gerne 
en ’død’ tid for alt, hvad der indbefattes af 
byggebranchen. Afmatningen mærkedes i 
den grad på Ribo, hvor medarbejderstaben 
reduceredes til 18 mand. Bunden var skra
bet. For at rette op på den synkende 
skude flyttedes produktionen af nogle så
kaldte dreje-kipvinduer til Ribo fra fa
brikken ALDRA i Tyskland, der også 
ejedes af Kann Rasmussen, men ellers gik 
den især med produktion til lageret, som 
Kann Rasmussens Holdingselskab overtog 
1. januar 1982.

Et lyspunkt var det på denne tid, at 
administrerende direktør, Leif E. Hansen, 
der var yderst aktiv i salgsafdelingen, frem
satte sin idé til et helt nyt og revolutione
rende træ-aluvindue, der efter hans be
skrivelse kun var en vinkeljernsramme og 
en rude lagt uden på en trækarm. Ribo 
200 kaldtes produktet. Det blev senere til 
VELFAC 200. 1 1985 var vinduet så vel
udviklet, at Kann Rasmussen turde sætte 
det i produktion. I syv år var det - under 

ledelse af værkfører Poul Nielsen - VEL- 
FAC’s, men ikke Ribo’s, allerstørste pro
dukt! Med det vindue ophørte Ribo 
fuldstændigt med at fremstille trævin
duer. Salget af vinduet gik i begyndelsen 
trægt, fordi det var meget dyrt i forhold 
til, hvad der allerede eksisterede. Ribo’s 
omsætning raslede ned fra 50 til 20 
millioner årlige kroner.

I koncernledelsen opstod der efterhånden 
utilfredshed med fabriksnavnet Ribo, for
di det ikke havde international klang. Det 
foranledigede, at Ribo Vinduer A/S, ved 
en samtykkeerklæring af 26. januar 1987 
fra Villum Kann Rasmussen, antog navnet 
VELFAC International A/S.

Ribo var reduceret til en saga blot.

VELFAC
Det er imidlertid en sandhed med mo
difikationer, for ifølge et 8 sider langt kom
pendium, Noter til VELFAC-historien, der 
i tid strækker sig over årene 1963- 
2002, brugtes navnet Ribo Vinduer A/S 
helt frem til 1992, hvor fabrikken 
definitivt antog navnet VELFAC A/S. (Vi 
bemærker, at International er strøget).

I 1990 begynder en oparbejdning af 
salgsaktiviteter på det svenske marked i 
Aneby. Idet VELFAC’s træ-al usystem alle
rede var godt kendt i Norden og hurtigt 
blev standard i Sverige, oprettede firmaet 
salgskontor i Jönköping.

Vi ved, at der i begyndelsen af ’80’erne 
fra ALDRA i Tyskland tilflød VELFAC 
en del af dreje-kip vinduesproduktionen. 
Nu, 10 år senere, hvor man jo for længst 
havde opgivet at fremstille vinduer kun af 
træ, ansås det som en forudsætning for at 
erobre det tyske marked, at der eksisterede 
et dreje kipprogram i træ og aluminium. 
I 1991 påbegyndtes udviklingsarbejdet i
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samarbejde med Danluk. Produktionen 
skulle foregå på Kann Rasmussens fabrik 
i Ølstykke. Vinduet fik betegnelsen DL 
91. Under udviklingen af vinduet var der 
blevet lagt meget stor vægt på at minimere 
konstruktionen: det kunne også have været 
ganske udmærket, hvis det ikke havde 
skabt anvendelsestekniske problemer. Kon
struktionen var ganske enkelt for mi
nimeret, og tilmed kunne der ikke findes 
et kompromis med hensyn til ændring af 
den meget ringe højde på glasfalsen, der er 
den fals, som glasset nedlægges i. DL 91 
blev aldrig noget efterspurgt vindue — det 

er muligt, at det kun er blevet anvendt til 
et enkelt projekt på Bellahøj i København.

Erfaring gør folk vise. Klog af skade 
iværksattes et nyt program for indadgående 
vinduer i træ og aluminium efter DL 91. 
Udviklingsarbejdet foregik på VELFAC, 
og resultatet lanceredes i 1992 under be
tegnelsen VELFAC 100.

I 1985 havde Ribo’s grundlægger, Leif 
E. Hansen, forladt sin post som direktør 
for VELFAC. Omkring 1990 vender han 
atter tilbage. I perioden 1991-92 ophol
der han sig i Tyskland, hvor han, pri
mært i Hamburg og med salgskontor

Luftfoto af Ribo Vinduer A/S på Ribovej i Ringkøbing. Billedet viser den fuldstændige fabrik med 
administrationsbygningen længst til venstre. Så følger i alt syv produktionshaller, der arealmæssigt 
overgår Parken i København, hvor de fleste hjemmefodboldlandskampe spilles. De to største haller 
til højre står i direkte forbindelse med færdigvarelageret, hvoraf noget af pladsen efterhånden blev 
indtaget til produktion. Til højre for de to længste haller har vi smedeafdelingen og bag denne en 
silo, hvori træspåner fra produktionen pustes ud for derpå at blive sendt ind i den ved siden af 
liggende varmecentral med spånfyranlæg. Spånaffaldet blev derved brugt som varmegiver i det store 
fabriksareal. Længst borte i billedet ligger to mindre haller, der tjente som råvarelager.
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i Bad Oldesloe, etablerer kontakt med 
flere arkitekter, medens der næsten sam
tidig, men uafhængigt heraf, også arbej
des på et såkaldt snedker- eller tømrer
mesterkoncept, hvor det drejede sig om 
at få diverse snedker- og tømrermestre i 
tale for derved at overbevise dem om 
VELFAC-produkternes mange og unikke 
fort ræffel igheder.

Begge tiltag har altså en fællesnævner, 
nemlig at præge eller ligefrem at bearbejde 
arkitekten med tegneblyanten og tømreren 
med vaterpas og skruenøgle, så at de, hver 
især, indtegnede VELFAC-vinduer og isat
te dem i de byggerier, som de tilsammen 
havde påtaget sig at stå for. Konceptet 
lykkedes, og mange forsendelser fra vin
duesfabrikken i Ringkøbing fragtedes 
over landegrænsen mod syd og videre ned 
igennem Tyskland til anvendelse i byg
ningsrenoveringer eller nybygninger. Vin
duet Ribo 200 eller VELFAC 200, som 
udvikledes i årene 1982-85, og som derefter 
blev en meget stor salgssucces, var i 1993 
ikke mere en optimal løsning til tidens 
renoveringsprojekter og parcelhusbyggeri. 
Overalt, også i byggebranchen, opstår nye 
trends, nye moder. Vil man være med, må 
man indrette sig derefter. På VELFAC 
udvikledes derfor ”Byfornyelsesvinduet” i 
træ og aluminium, der skønnedes at have 
et mere gammelkendt — et ’traditionelt’ 
udseende, om man vil, med, set udefra, syn
lig karm og synlige hængsler for de 
sidehængte vinduesrammer.

Men man ville ingenlunde slippe pro
duktionen af Ribo 200 — allerhøjst ændre 
lidt på det. Det påbegyndte man i 1994 
blandt andet med æstetiske forbedringer 
omkring glasisætning og påsætning af 
tætningslister. Atter i 1997 er Ribo 200 
på udviklingsbordet, hvor man finder ud 

af at fremstille et specielt rammeprofil, der 
muliggjorde, at det udvendige glas kunne 
trækkes hen over rammens udvendige 
side. Ændringen fordyrede imidlertid vin
duet, og som følge heraf gik salget meget 
trægt, indtil det indstilledes i 2000.

Nej, det har jo aldrig gået at produ
cere noget, som ikke kan sælges, med 
mindre dårligt salg af et produkt kun er 
aktuelt i en indkøringsperiode.

Det havde Leif E. Hansen erfaret, det 
samme havde man også erfaret på VELFAC. 
men værst i 1995, der økonomisk set var 
et meget dårligt år for fabrikken med et 
resultat på minus 9 millioner kroner. Det 
betød ophør af eksperimenter i England og 
Tyskland,og en lange række gode og trofaste 
medarbejdere på Ribovej 5 afskedigedes.

Men VELFAC var langt, langt fra i en 
kritisk situation. Det forstås, når vi erfarer, 
at de i forvejen store fabriksarealer i 1999 
udvides med 8.000 kvadratmeter og i 2002 
med 10.000 kvadratmeter lagerbygning og 
2.700 kvadratmeter administrationsareal, 
hvorpå det samlede areal udgjorde rundt 
regnet 35.000 kvadratmeter.

Efter årtusindskiftet tjente omkring 
1.000 medarbejdere deres dagløn på VEL
FAC. I perioden 2006 til begyndelsen af 
2008 var efterspørgselen på vinduer og 
døre så voldsom, at der i dele af træ
afdelingen arbejdedes i døgndrift alle 
ugens dage, mens der var tre holds skifte 
i fabrikkens andre afdelinger. Samtidigt 
investeredes store summer i maskingader 
i træ- og aluminiumsafdelingen samt i 
montagelinjerne.

Her, knapt en halv snes år inde i det ny 
årtusind, begyndte VELFAC - og med 
dem adskillige andre store danske virk
somheder - at interessere sig for mar
kedet østpå, navnlig i Polen, hvortil VEL-
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FAC med en stor og topmoderne fabrik 
rykkede teltpælene i 2010 efter at have 
forladt et 35.000 kvadratmeter stort fa
briksareal i udkanten af Ringkøbing.

På det seneste - også et godt stykke inde 
i det nye årtusind - er navnet VELFAC 
ofte benyttet i det foregående. Det er både 
rigtigt og forkert. Som produktionsselskab 
eksisterede VELFAC kun indtil 2003, 
hvor et nyt blev oprettet under navnet 
Dovista. Men VELFAC fortsatte af afsæt
ningstaktiske grunde - navnet var jo i 
den grad slået fast og kendt viden om - 
sin eksistens som salgsselskab. Når alt 
kommer til alt var VELFAC og Dovista en 
og samme virksomhed. Alligevel figurerer 
Dovista som et moderselskab ikke kun 
for VELFAC, men også for den af Dovista 
opkøbte facadevinduesfabrik Rationel i Sdr. 
Felding, der siden er flyttet til Polen, og for 
den ligeledes opkøbte fabrik OH i Ikast, 
der udelukkende producerer facadedøre.

Omtrent der, hvor Leif E. Hansen be
gyndte i Ringkøbing, finder man endnu 
i vor tid en afdeling af Dovista. Men 
bag murene arbejdes ikke med direkte 
produktion. Her køres altså ikke råvarer ind 
og færdige produkter ud. Derimod foregår 
på adressen både en stor produktudvikling 
og produktmodning af koncernens fa
brikata, der er det samme som, at hvert 
enkelt varenummer bestandigt føres up to 
date, og at nødvendig dokumentation for 
både konstruktion og produktion er til 
stede og kan fremlægges. På Dovista sikres 
det altså på den ene side, at hvert produkt 
til stadighed er salgbart og fuldstændigt 
klar til markedet. På den anden side 
handler det bekostelige produktmodnings- 
og produktudviklingsarbejde selvfølgelig 
også om at være så langt fremme i skoene, 
at man på nogle områder bliver i stand til 

at overhale konkurrerende virksomheder 
indenom simpelt hen med det mål for øje 
at tjene mange penge.

VELCARE
En dårlig ryg eller lang tids sygdom kan betyde, 
at det ikke er muligt at beholde et almindeligt 
fuldtidsjob. Under navnet VELCARE tilbyder 
en særlig afdeling i VELFAC et alternativ. 
Ovenstående ord stårsom en manchet at læse 
i en fagbladsartikel med titlen Brug for alle.

Den titel vender vi tilbage til.
I midten af 1990’erne forsøgte Pro

duktionsskolen i Ringkøbing at få områ
dets meget forskelligartede virksomheder 
med i et samarbejde med det mål for øje 
at etablere et produktionsværksted for 
skånejobs. Forsøgsprojektet kaldtes Kuben 
Netwoork 2000, der var en selvstændig 
afdeling under Produktionsskolen. Ideen 
var så, at Kuben skulle stille lokaler, 
maskiner og værkstedsledere til rådighed, 
mens virksomhederne fik til opgave at 
lægge en velegnet produktion ind i værk
stedet, at levere materialer og at ansæt
te medarbejdere i skånejobs til vareta
gelse og udførelse af arbejdet.

VELFACs leder af VELCARE, Bent 
Vestergård, oplyser, at virksomheden ikke 
blot havde en velegnet produktion, men 
også forbindelse til nogle gode, skade
ramte personer, som gerne kunne hjæl
pes tilbage på arbejdsmarkedet.

Som den eneste af de stedlige virksom
heder indgik VELFAC i projektet. Det 
skete den 15. september 1997 med ansæt
telse af fem personer, hvis værksted, grun
det mangel på plads på fabrikken, indrette
des i et lejet lokale hos tømrermester Gert 
Andersen, Birkmosevej 17 i Ringkøbing.

Kuben Netwoork 2000 udviklede sig 
uheldigvis ikke som forventet: derfor op-
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hørte projektet den 1. august 1998 efter 
knapt et års fabriksarbejdstid.

Men VELFAC, alias Bent Vestergård, 
kunne ikke bare se på, at de gode og 
dygtige folk skulle forlade deres pind - 
det var de alt for værdifulde til, og tilmed 
kunne fabrikken ikke undvære dem! VEL
FAC forhandlede derefter med Produk
tionsskolen og Ringkøbing Kommune om 
afdelingens og medarbejdernes fremtid. 
Forhandlingerne resulterede i det glæde
lige, at VELFAC pr. 1. januar 1999 valg
te, på egen hånd, at drive afdelingen 
videre under navnet VELCARE, der over
tog samtlige maskiner og lejemål på lo
kalerne. Medarbejderstaben, der var vok
set til seks, fortsatte i VELCARE.

Efterhånden havde ti mænd og kvinder, 
alle individuelt ansatte i samarbejde med 
kommunen med hensyn til arbejdsevne og 
dermed følgende offentligt tilskud, deres 
arbejdsplads i VELCARE, i jobs under 
særlige vilkår, hvor opgaverne opdeltes 
i følgende tre kategorier: 1. Montagear
bejde. 2. Aluminiumsbearbejdning. 3. 
Mindre smedeafdeling.

Formålet med det alt sammen var enten 
at fastholde eller at genoptræne medar
bejdere, der var nedslidte eller kommet 
til skade med en fysisk eller en psykisk 
lidelse til følge.

Efter en kortere genoptræningsperiode, 
der begyndte med fire arbejdstimer om 
dagen, bestred tre af de nævnte ti med
arbejdere en fuldtidsstilling hos VELFAC 
ud fra mottoet, at ingen var mere værd 
end andre i afdelingen. Ale;/ det er jo klart 
nok, siger Bent Vestergård, at de, der havde 
varet på Velcare i längere tid, oplærte de andre.

I 2008 flyttede VELCARE ind hos VEL
FAC på Ribovej i en separat beliggende 
afdeling i forhold til VELFAC’s produk

tion, men, og det er vigtigt: afdelingens 
montagearbejde, aluminiums-bearbejd
ning og smedearbejde indgik i den store 
fabriks produktion af træ- og aluvinduer 
på fuldstændig lige fod med de øvrige 
afdelingers produktion, men det betyder 
jo også, at de færdigvarer, der kom ud 
fra VELCARE, skulle være af samme 
meget høje kvalitet som fabrikkens øvrige 
færdigvarer. Og det var de, understreger 
Bent Vestergård. Videre uddyber han over 
for fagbladets journalist den tostrengede 
betydning af samarbejdet mellem VEL
CARE og afdelingens medarbejdere, når 
han siger: Vi har et stykke arbejde, der skal 
laves. Og hvis vi kan få opgaverne løst vtd 
at fastlægge individuelle arbejdstider og ar
bejdsforhold for medarbejderne i denne af
deling, så er det til fordel både for os og for den 
enkelte medarbejder. Det er meget flot sagt, 
men den gode arbejdsleder har mere på 
hjerte! Han ved, at de mennesker, der her 
blev taget vare om - flere af dem havde 
rundet både de 40 og 50 - igennem et langt 
arbejdsliv havde oparbejdet en erfaring og 
viden, som end ikke fine eksamensbeviser 
kan hamle op med, og som desårsag efter 
Bent Vestergårds mening var værd at 
holde på. Derfor var det vigtigt at tilbyde 
disse mennesker, der af den ene eller anden 
grund ikke kunne varetage et almindeligt 
job, nogle for dem passende arbejdsforhold.

Meget smukt slutter han med denne 
perle af en udtalelse: Det får VELFAC til 
at fungere optimalt. Det kan føjes til, at 
sådan et menneskes indstilling også fik 
den enkelte fabriksarbejder til at fungere 
optimalt. Der var brug for den enkelte, der 
var brug for alle. Ingen kunne undværes. 
Hvor er det godt at vide navnlig for det 
menneske, som engang havde flere kræfter 
at slå til søren med. Og helt komplet
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bliver dec jo, når mester ikke sidder på en 
højt hævet piedestal, men befinder sig på 
gulvet mellem sine svende.

Kilder:
Interview med værkfører Poul Nielsen omkring 
billedteksterne og historien om Dovista.
Jon Høgh: »En mand og hans værk. Leif E. Hansen 
og Ribo Vinduer A/S«. Bollenip Boghandels Forlag 
2013.
Poul Nielsen har leveret samtlige billeder, der illu
strerer artiklen. Jeg bringer ham min bedste tak.

Jon Høgh.
Født i Ebeltoft 1946.



Færgefarten og broen ved Borriskrog
Af Ove Navntoft Enevoldsen

Hvornår man begyndte at færge folk og 
køretøjer over Skjern Å ved Borriskrog, 
vides ikke, men det kan meget vel være 
flere hundrede år før, pastor Christen Jen
sen Hvid i Borris i 1638 i en indberet
ning til professor Ole Worm skrev: »Østen 
Borris Kircke er en F er gest edt ved den Gaardt 
Borriskrog, hnor reisende Folck met Heste oc 
Vogn tillige paa Pramme kand bliffne offner- 
ført. «

At der skulle have været mere end én 
pram på stedet, er meget usandsynligt, selv 
om præsten skriver ordet pram i flertal. Det 
er dog også muligt, at pramme var ental på 
den tid, for så sent som i første halvdel af 

1900-tallet skrev man til sammenligning 
ordet barak som en barakke.

Man kan tænke sig, at man er begyndt 
med at overføre fodgængerne i en båd, da 
det for denne passagerkategori var mest 
generende at skulle gå gennem åen i vade
stedet, som må være anlagt længe før og 
for øvrigt kaldtes en overkørsel. Det var 
jo ikke lige sagen enten at blive våd op 
til bæltestedet eller at klæde sig af op 
til bæltestedet for at krydse åen på alle 
årstider. Var man til hest eller kørte i en 
vogn, så kunne man jo nok normalt, når 
der ikke var højvande, regne med at kom
me tørskoet over i vadestedet.

Desværre findes der ingen 
billeder af færgen ved 
B orris krog. Tr< vkfærgen 
her er på vej over Slien, 
og billedet må være fra 
først i 1900-årene, da 
der er cykler om bord. 
Man ser, at færgen 
ligger stille af hensyn 
til fotografen, og ingen 
har fat om træk tovet. 
Foto erhvervet gennem 
Flensborg Bibliotek.
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Takster for overfart
Der skulle betales ved overfart mellem 
Albæk og Kodbøl samt mellem Borris 
Kirkeby og Borriskrog.

Ifølge takst-regulativet fra 1515 var bro
tolden: »For en vogn (med heste eller stude 
forspændt) skulle der erlægges een skilling, 
lige så meget for fire øxne (kreaturer), for 
en hest skulle der betales een hvid (1/3 
skilling), for en fodgænger det samme. 
Fire far eller lam kostede een skilling i 
bropenge, seks svin ligeledes een skilling.«

Herremanden på Lundenæs, som altså 
havde rettigheder og pligter med hensyn 
til broen, forpagtede brotolden. Bortfor
pagtningen omfattede ikke blot Skjern 
bro, men også broerne mellem Stauning 
og Lønborg, Albæk og Kodbøl, Borris 
Kirkeby og Borriskrog.

Det var dog til at begynde med kun 
ved Skjern-Tarm, der var en bro, så ordet 
bro skal nok på den tid også forstås som 
overfanssted, som kunne være en anlagt 
overkørsel (vadested) eller som ved Borris- 
krog-færgefart. I begge tilfælde anlagde 
man en kørevej til stedet på en dæmning 
hen over den lave eng på begge sider af 
åen.

I Lundenæs Jordebog 1683 er færgestedet 
ved Borriskrog nævnt, og her fortælles, at Jonas 
Copmand. der er bromand ved Skjern  bro, har 
færgestedet i fæste af Lundenæs Slot, men har 
lejet det ud for en årlig afgift af 3 rigsdaler 
til fæstebønderne ved Borriskrog: Chresten Sø- 
frensen og Eskild Nielsen.

Næsten 100 år senere (13- maj 1766) 
fremgår det af en indberetning fra pastor J. 
Hauch i Borris Præst ega a rd, at der stadig ikke 
findes en bro, men at der ved Borriskrog holdes 
båd, der kan bruges ved høj vandstand, da man 
ellers kan ride og køre igennem åen. Der svares 
told af de rejsende som ved Skjernbro.

I Skolefundatsen for Borris Sogn af 20. 
marts 1741 bestemmes det: at Færgemanden 
skulle oppebære 2 Mark for at overføre børnene 
over Aaen Morgen og Aften.

Færgemænd
Hvem der har besørget færgefarten tilbage 
i tiden, forsvinder i historiens mørke, da 
der ikke findes nogle optegnelser om det. 
Men den 29. sept. 1745 blev Offe Pedersen 
og Jahan Daller fra Dalager viet (hendes 
rigtige navn var Johanne Olufsdatter). Ja
han Daller må være død eller skilt fra Offe 
Pedersen. Han var dog ikke indført i kirke
bogen i Borris. Den 19. maj 1766 blev 
han og Edel Nielsdatter viet i Borris Kir
ke, og ved folketællingen i 1787 sad Edel 
Nielsdatter, 59 år, som enke i færgehuset.

I et andet hus ved Skobæk boede Jens 
Pedersen, 46 år, husmand med jord og 
daglejer, med sin hustru Anne Marie Pe- 
dersdatter, 48 år. Det er nærliggende at tro, 
at Jens Pedersen havde overtaget færgeriet 
ved Offe Pedersens død i 1787. Jens Pe
dersens erhverv blev ved folketællingen i 
1801 angivet som færgemand. Han var da 
62 år gi. og gift med Anne Marie Peders- 
datter. Jens Pedersens død er ikke indført 
i Borris kirkebog. I 1807, den 13. juni, 
angives Christen Sørensen, gift med Vi- 
beche Anna Corneliusdatter, at være færge
mand, da han fik sin søn Søren døbt i 
Faster Kirke, og også ved denne søns kon
firmation i 1821 var han færgemand og 
blev angivet til at bo i færgehuset. Chri
sten Sørensens død er ikke indført i Bor
ris kirkebog, men hans enke døde 31. 
januar 1839. Nøjagtigt hvornår Anders 
Christensen overtog færgeriet, ved man 
ikke. Hans fæstekontrakt, gengivet neden
for, var dateret juleaftensdag den 24. de
cember 1825, hvor han var 27 år gammel.
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Fæste Contract
Peter Halskou, ejer af Skjernbrogaard og Borris 
Færgehus, forligskommissær for Nørre Herred, gjør 
vitterligt: At have fæstet, ligesom jeg herved stæder 
og fæster det mig tilhørende såkaldte færgehus i 
Borris med tilliggende ejendomme fra Skovbekgaard 
(nu Skobæk), som er opbrudt af heden, til Anders 
Christian Christensen på egen levetid og det på 
følgende Conditioner:

1. Bemeldte fæster besørger overfarten ved Borris
krog med færgen, og det således at rejsende ingen 
beføjet klage skal have at kunne indstille til øvrig
heden.
2. Færgen, tovværket m.v., som Skjernbrogaards 
ejer selv holder vedlige, skal fæsteren have omsorg 
for ingen skade lider enten ved is eller overfart.
3. Sognets beboere eller rejsende, som bevislig kan 
godtgjøre at være accorderedc med mig, skal frit 
overføres frem og tilbage uden at affordres betaling, 
men af alle andre rejsende må han selv oppebære 
den brotold, som allernådigst er bevilget og findes 
tydeligt anført paa den ved færgen opslåede tavle, og 
må han ikke tage mere.
4. Hvad angår store drifter af stude og heste til 
markeder, da modtager Anders Christensen pengene 
derfor efter tavlen og deler således, at han selv 
beholder halvdelen og leverer den anden halvdel til 
mig eller til Skjernbros ejer.
5. Da færgehuset er accorderet Skjernbros ejer for 
min tid af hr. Mads Rahbeck mod 4 rdl. rede sølv 
årlig afgift efter contract af 1. maj 1796 med ejen
dommen, og at færgemanden årlig skal blive for
nøden ildebrændsel udvist i Skovbeks hedelod for 
bestandig, så er det nødvendigt at have en mand, 
der kan bestyre overfarten for rejsende og sognets 
beboere, og følger tillige deraf, at færgemandens 
kone ikke kan gjøre påstand på fæstet længere end 
hendes mands levetid, uden i tilfælde hun gifter sig 
med en mand, som Skjernbros ejer er fornøjet med 
og approberer, og da skal hun for første gang være 
befriet for at betale indfæstning (depositum).
6. Ligesom færgemanden ikke må tage højere be
taling end den lovlige taxt, så må han heller ikke 
tage mindre for derved at formindske indtægten fra 
overfarten over Skjernbros 5 broer, hvis vedligehol
delse koster meget.
7. Den afgift på 4 rdl. r.s. (rede sølv) betaler fær
gemanden Anders Christian Christensen til Skov
beks ejer i rette tid, og skulle der i tiden blive 
påbudt skatter eller andre afgifter, da skal han også 
svare disse.
8. Huset, som er 5 fag, holder færgemanden for

svarlig vedlige efter det syn, som ved samme skal 
blive taget og vedhæftet. Skulle han selv bekoste 
flere fag, da har han eller enken lov til at sælge eller 
bortflytte samme.
9. Husets tillagte jorder drives og dyrkes på lovlig 
måde efter egnens skik og brug og intet deraf til 
upligtigt avl bruges.
10. Til slut lover jeg, Peter Halskou, som efter
kommende ejere også skal holde, at dersom færge
mandens kone Maren Jensdatter efter hendes mands 
død besørger de rejsendes overfart med færgen uden 
klage for øvrigheden, da må hun endnu forblive i 
færgehuset i nogle år efter mandens død ugift.
11. Såvel færgemanden Anders Christian Christen
sen som hans kone Maren bør ifølge loven være 
Skjernbros ejere hørig og lydig.

Skjernbrogaard 
den 24. dec. 1825 
Halskou (laksegl)

Som sikkerhed for min svoger Anders C. Christensen 
for opfyldelsen af foranstående contract med Halskou 
underskriver jeg som cautionist.

Den 24. dec. 1825 
Jens Thoft

Til vitterlighed:
C.A. Kau, forvalter Margrethe Lund 
Jens Huns, sognefoged i Borris

Færgemand Anders Christian Christensen 
var født i Ørskov, Snejbjerg, i 1788. Han 
var svoger til gårdejer, kromand og han
delsmand Jens Jensen Toft, Dalagerlund i 
Borris.

Stor vandflod
Bølling-Nørre Herreders kontor på Peters- 
minde i Skjern meddelte den 29- marts 
1845, at: Tøbruddet har på flere steder her i 
egnen anrettet megen skade pa landeveie og broer, 
hvorved communicationen med de nærmeste køb
stæder for nogen tid er vanskeliggjort. Således 
har vandflod borttaget den ene af de på Tarm 
Kjær værende broer, og den anden skal være 
beskadiget: af den store Skjernbroe er en be
tydelig deel bortskyllet, hvorved den må ansees 
som total ødelagt.



OVE NAVNTOFT ENEVOLDSEN 93

Denne gravsten, der er sat over de sidste af 
færgemand Anders Christensens døtre, der døde 
ugifte, er det eneste nutidige synlige bevis på, 
at Borris har haft et færgehus og færgefart 
over Skjern A. Gravstenen er for nylig erklæret 
bevaringsværdig og vil blive malet op og sat 
tilbage på kirkegården.

Færgen og dæmningerne ved Borriskrog ere 
bortskyllede, Ganerbræ er ødelagt, og flere min
dre broer ved Brosbøll, Hanninghedegaard, Rø- 
gind, Thim Mølle og i Naur ere sunkne eller 
ganske bortskyllede, og endelig er den nordre 
landevei fra Lemvig til Ottesund ved Åaemølle 
i Gudum sogn gjennembrudt således, at den er 
bleven impassabel.

Ved en i går indtruffen vandflod er på lande
veien fra Varde de 2* broer på Tarm Kjær og en 
betydelig deel af Skjembroe bortskyllede, hvor
for passagen med heste og vogn er afbrudt, hvor
imod reisende vil blive overført med både.

Da færgen ved Borriskrog vil blive aflenyttet 
til færgefart ved Skjembroe, ophører færgefarten 
på førstværende sted. De, der vilde befare dette 

færgested, må derfor tage over Præstbroe og 
Tarm.

Men før færgen nåede at blive flyttet til 
Skjern, udsendte herredskontoret den 1. 
april 1845 følgende meddelelse: Da Bor
ris Krogs færge ikke vil blive aflenyttet ved 
Skjembroe, så vedbliver færgefarten på først
nævnte sted som sædvanlig.

Hvorfor man ombestemte sig, ved man 
ikke, men man kan jo let forestille sig, 
at både folk og Sogneforstanderskabet i 
Borris-Faster har protesteret mod flytnin
gen, ligesom det sikkert har været i strid 
med færgemandens fæstekontrakt.

Færgehus og brohus
Færgehuset ved Skobek, opført 1796, lå 
250 m fra overfartsstedet på vestsiden af 
vejen til Skobæk. Da det nye brohus blev 
taget i brug i maj 1861, blev færgehuset 
ikke revet ned, men udlejet til omkring 
1910, og i 19H nævnes det ikke i folke
tællingen. Brohuset blev solgt til nedriv
ning og fjernelse i 1889 for 75 kr. Den 
første bromand hed Andreas Pedersen, der 
senere blev afløst af Lars Nielsen, der igen 
blev afløst af Chr. Thoft.

Udsnit af landkort fra 1847 med færgehus, 
færgested og Skobæk og Borris Kroggaard. På 
pladsen her, som i 1861 kaldtes en opdæmning, 
lå brohuset, som det ses til højre på nedenfor 
viste gamle kort.



FÆRGEFARTEN OG BROEN VED BOR RISKROG94

Bomhuset, som det kaldtes ved opfø
relsen, var et 5-fags hus (et fag = 2'/j alen = 
ca. 1,55 meter = 7,75 meter. Husets bredde 
var ikke nævnt, men en meget almindelig 
bredde i 1800-årene var 8 alen = 4,96 meter, 
hvilket giver små 40 kvadratmeter hus. 
Taget var tækket med tagrør og lyng, og 
murene var bindingsværk med lerklinede 
vægge på ris-fletninger i tavlerne. Der var 
også en brønd, lavet halvt af teglsten og 
halvt af kampesten. At der var lyng i taget, 
skyldtes den senere bromand Chr. Thoft, 
der, da huset blev bygget, var medlem af 
sognerådet og mente, at det ville være at 
ødsle med kommunens penge at lave taget 
udelukkende af tagrør, som var dyrere end 
lyng.

Chr. Toft var ejer af gården Dalagerlund, 
hvor han foruden landbrug også drev han
del med bl.a. korn og selv importerede 
varer fra bl.a. Tyskland. Han havde også 
høkerbutik og krohold. Det blev sagt, at 
han for ofte tog smagsprøver af kroens 
varebeholdning og derfor ikke passede sine 
hverv og gik fallit i 1861. Men det kunne 
diskuteres, hvad der var årsag, og hvad der 
var virkning, om han begyndte at drikke, 
fordi det gik skidt med forretningerne, 
eller om det gik skidt med forretningerne, 
fordi han begyndte at drikke!

Den første bromand, Andreas Pedersen, 
ansøgte kommunen om af få lov til at 

bygge en 3-4 fag hus til brohuset. Det 
fik han lov til. Han skulle selv betale for 
det og skulle fjerne tilbygningen, når han 
flyttede. Det blev dog vist ikke til noget, 
for den senere bromand Chr. Thoft ansøgte 
også kommunen om at få lov til at bygge 
en 3-4 fag til huset og fik ja på de samme 
betingelser. Om der blev bygget til eller 
ikke, fremgår ikke af sognerådets protokol, 
og det skulle det jo heller ikke, da sognet 
ikke skulle betale.

Brohuset var planlagt allerede i 1853, da 
færgen endnusejlede. Kommunen ville byg
ge huset, når man, som man regnede med, 
kunne overtage færgeriet. Men da huset 
blev opført i 1863, var der bygget en bro 
af Borris Broforening. Broen var en beta
lingsbro, og det regnede kommunen med, 
at man kunne fortsætte med, og så skulle 
man jo have en mand på stedet til at 
opkræve pengene. Huset kaldes ved op
førelsen for bomhuset, da adgangen til 
broen var spærret med en bom, der blev 
hævet, når man havde betalt eller havde 
redegjort for, at man som betalende med
lem af Borris Broforening havde ret til fri 
overfart.
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I et brev til amtet om færgen over Skjern Å fra et 
sogneforstanderskabsmøde i Borris den 30. marts 
1850, ansøger man om, at færgen må overdrages 
til Borris Sogn, da nu brobestyrerinden madam 
Halschou har fået udbetalt erstatning for sin 
ejendom af det offentlige.

Brev til Ringkøbing Amt
Da prammen, som blev brugt til overfarten 
over Skjern Å ved Borriskrog, trængte 
meget til reparation, henvendte Sognefor- 
standerskabet sig til amtet og bad om, at 
ingeniørkorpsets vejdirektion, som forrige 
gang lod Borris-færgen tage under repa
ration, også nu ville tage sig af den, da 
den nu atter var brøstfeldig (forfalden). 
Derefter modtog Sog nefors tanderskabet to 
breve af 27. febr, og 11. marts 1852, hvori 
meddeltes, at indenrigsministeriet i en 
skrivelse af 10. nov. 1849 til amtmanden 
over Ringkøbing Amt havde overdraget 
denne at drage omsorg for istandsættelse 
og vedligeholdelsen af de to overfartssteder 
ved Borriskrog og Stauning på den måde, 
som findes passende med det offentliges 
krav.

I brevet i februar skrev Sogneforstan- 
derskabet bl.a.:

»Vi tager os derfor den underdanige fri
hed at komme til amtet med vort ønske, at 
nævnte færge ved Borriskrog, ved amtets 
velvillige bistand, må få den fornødne re
paration, så driften ikke skal blive indstillet 
eller en ulykke ske.

Tillige erindrer vi venligst om vores 
ansøgning til amtet af 30. marts 1850 om, 
at færgen ved Borriskrog må blive over
draget til Borris Sogn på de i denne an
søgning bestemte vilkår.

Vi må anse Borris Færge som sognet, 
og altså også Sogneforstanderskabet uved
kommende, undtagen for så vidt, at vi må 

påse, at der bliver overfart både for sog
nebeboerne og andre.

Vi har ikke hørt noget fra amtet om 
det, og færgen er i samme dårlige stand. 
Nu klager en del udensogns boende over 
vanskelighederne ved færgefarten, og vi 
tilføjer til den klage, at det var ønskeligt, 
at der ved Borriskrog-færgen, ligesom ved 
andre færger i landet, var stå-broer (nok det 
vi nu kalder en bådebro) at lægge ud fra og 
inden i færgen (måske en trappelignende 
anordning), for dæmningen kan ikke gøres 
højere eller lavere efter vandets stigning 
eller falden.

Vi gentager vor underdanige anmodning 
om færgens reparation og tilføjer, at det 
mest ønskelige ville være, at vejen fra Sdr. 
Omme over åen forbi præstegården fik 
status som en mindre landevej, som den var 
tidligere, og at der for det offentliges reg
ning bliver opført en bro over åen ved Bor
riskrog.«

Møde i Sogneforstanderskabet
Den 17. nov. 1852: Af hr. Stillings (pro
prietær Casper Georg Stilling, Madam Hal- 
skous svigerson) ansøgning fremhæves føl
gende poster: Han vil overtage færgefarten 
over åen ved Borriskrog, hvis han kan få 
bevilling til det mod at kunne opkræve to 
tredjedele af den takst, der har været betalt 
indtil nu - undtagen for gående, for hvilke 
betalingen bliver som hidtil, nemlig: 1 
vogn med 2 heste 8 rbs., 1 hest eller høved 
2 rbs., 1 vogn med 1 hest 5 rbs., 4 får eller 
svin 2 rbs., 1 gående 1 rbs.
(Rbs. = rigsbankskilling, møntfoden efter statsbankerotten 
i 1813).

Brev om Borris færge til amtet
»Til svar på Deres Velbårenheds ærede 
skrivelse af 5. nov. om Borriskrog-færgen
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tillader Sogneforstanderskabet sig ærbø
digst at afgive følgende erklæring:

Vi anser det endnu, ligesom da vi indgav 
vor underdanige ansøgning den 29. april 
d.å. for en sag af megen vigtighed for 
sognet, at færgefarten ved Borriskrog bliver 
overdraget til sognet, som der også var givet 
os håb om i en fra Generalpostdirektionen 
den 20. april i år ankommen skrivelse 
på betingelse af, at sognet ville overtage 
færgen og færgeredskaberne. Så indsendte 
vi vor underdanige ansøgning om, at få 
dette ordnet sådan, at vi påtager os at over
tage færgen og færgeredskaberne mod at 
få ret til at opkræve den i hr. Stillings 
ansøgning foreslåede færgetakst.

Uvenligt forekommer det os nu, at 
Borris Sogn endvidere skal forpligtes til at 
indløse det gamle færgehus på 5 fag, som 
har stået i hen ved 60 år, og den tilhørende 
jordlod, hvorpå der ikke kan græsses en 
ko, med 600 rigsbankdaler. Det kan Sog- 
neforstanderskabet ikke gå med til, så 
meget mindre, som vi har til hensigt at 
bygge et færgehus på et andet og mere 
bekvemt sted, og den forlangte sum langt 
overstiger værdien.

Ligesom i vor første indstilling forventer 
vi, at det offentlige, ved at ændre vejen 
til færgestedet fra en mindre landevej til 
en sognevej, sætter os i stand til at drive 
overfarten som før, og, når vi selv vil byg
ge et færgehus, at det offentlige da over
tager det bestående færgehus, som vi selv 
ikke ønsker at have med at gøre. Vi for
venter, at denne rettighed ikke fragår sog
net, som ved åen er delt i omtrent i to 
lige store dele, og at den begunstigelse at 
have færgeoverfarter med fremmede, efter 
den bestemte takst, ikke fratages os, da 
Sogneforstanderskabet nødvendigvis må 
sørge for overfart for sognets beboere, 

der ikke kan betale, hver gang de i sog
neanliggende skal befare åen.

Vi forventer, at denne, som det synes 
naturlige ret, ikke bliver taget fra os eller 
overladt til nogen privat. Idet vi forventer 
øvrighedens velvillige anbefaling.

Sogneforstanderskabet for Borris Sogn, 
den 18. nov. 1853.

Vilstrup, Christian Thoft, Ebbe Hansen, 
Niels Peder Vestergaard, Niels Jensen, 
Peder Christensen.«

Chr. Thoft tilbydes at overtage 
færgefarten
28. feb. 1856: Sogneforstanderskabet vil 
anmode herredsfogeden om at give det 
lidt mere tid, inden det afgiver en endelig 
erklæring, da det er i forhandlinger om 
denne sags afgørelse.

Sogneforstanderskabet forslog handels
mand og gårdejer Chr. Thoft at overtage 
færgefarten. Det gik han ind på, mod at 
sognebeboerne ville betale det halve af det 
brokorn, som de før havde svaret til Skjern- 
bros (Skjern Brogård, nedrevet 1910) ejer 
eller også betale for overfarten efter færge
taksten, som måtte blive fastsat. Desuden 
skulle han holde overkørslen i vandet ved
lige ved ifyldning af sten samt besørge 
jordarbejdet ved anløbsstederne som hid
til.

Sogneforstanderskabet forbeholdt sig, at 
de måtte spørge sognets beboere, om fær
geretten på disse betingelser måtte fragå 
sognet, og Chr. Thoft forbeholdt sig at 
måtte spørge hr. Stilling, om han ville over
drage sin ret på samme betingelser som 
hidtil.

Det antoges som en selvfølge, at alt, 
hvad der passerede i offentligt ærinde, 
skulle have fri overfart.
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Hr. Stilling har sat prisen op
19. maj. 1856: I mellemtiden havde hr. 
Stilling sat prisen på færgehuset op, og 
Sogneforstanderskabet bad amtet om ud
sættelse til Snapsting (terminen - 20. juni) 
og anmodede herredsfogeden om at gøre 
sin indflydelse gældende hos hr. Stilling 
for at formå ham til at frafalde sit nye 
forlangende på 500 rdl. for færgehuset og 
at vende tilbage til sit forrige forlangende 
på 400 rdl.

Tillige gjorde Sogneforstanderskabet op
mærksom på, at færgen var utæt og 
trængte til at digtes (blive tætnet) og 
tjæret, ligesom touget (tovet) allerede et 
par gange var sprunget.

Sognets beboere spørges, 
om Chr. Thoft må overtage færgen
16. aug. 1856: Efter sogneforstanderska- 
bets vedtagelse i forrige møde angående 
færgesagen lod sogneforstanderskabet ud
gå følgende opfordring til beboerne, efter 
at handelsmand Chr. Thoft først havde 
erklæret sig tilfreds med de deri fastsatte 
kornafgifter:

»Efter opfordring af hr. Overauditør, 
herredsfoged Lund var Sogneforstander
skabet den 28. februar 1856 samlet for at 
tage en bestemmelse om færgefartens drift. 
Sogneforstanderskabet foreslog handels
mand Chr. Thoft, om han ville overtage 
færgefarten. Chr. Thoft gik med til, at han 
ville overtage færgefarten mod, at Bor
ris Sogns beboere ville yde det halve af 
det brokorn, som de før havde svaret til 
Skjern Brogårds ejer eller også betale for 
overfarten efter færgetaksten, som måtte 
blive fastsat, og tillige holde overkørslen i 
vandet vedlige ved ifyldning af sten samt 
besørge jordarbejdet ved anløbsstederne 
som hidtil.

Nu vil Sogneforstanderskabet forhøre sig 
hos de enkelte beboere, om de er villige til 
at aflevere halvdelen af det forrige brokorn. 
Det gjorde man ved at bede dem om at 
skrive sig på en liste over bidragydere.

»Det korn, der skal afleveres af de under
tegnede beboere, er, som det findes ud for 
enhvers navn, og vi beder enhver, der vil 
indgå på aftalen om, at skrive sit navn lige 
over for. «

Samtlige 107 daværende husstande i 
Borris, minus én, skrev sig på listen, der af 
pladshensyn er udeladt her - en mand fra 
Vesterby ville ikke være med til det. Den 
samlede tegnede kornmængde, som var 
rug, udgjorde 3 tønder, 2 skæpper og 3’>4 
fjerdingkar. Det er lidt svært at omregne 
kornmængden til kg, da tønder, skæpper 
og fjerdingkar er rummål. Men da det er 
rug, svarer en tønde nogenlunde til 100 
kg. Så den samlede mængde udgjorde ca. 
340 kg rug, som dengang kun blev brugt 
til menneskeføde - rugbrød.

Chr. Thofts død
Enevold Gjaldbæk-Nielsen fortæller efter 
sin far Peder, at i 1889, da Chr. Thoft stadig 
boede i Brohuset, vågnede hans kone en 
februar-nat og opdagede, at manden ikke 
lå ved siden af hende i dobbeltsengen. Hun 
stod op og så ud af vinduet i måneskinnet, 
at manden var på vej ned til åen. Hun løb 
efter ham, da hun anede, hvad han ville, 
og bad ham så mindeligt om at komme 
tilbage, men han ænsede hende ikke og 
fortsatte ud i åen, til strømmen tog ham 
og førte ham ind under isen. Derefter gik 
hun ind i huset igen og bad til Gud om, at 
han ville tilgive hendes mand også denne 
hans sidste synd.

Bromand Chr. Jensen Thoft, der var født 
1812 i Dalager, Borris, gik i åen den 5.
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februar 1889 og blev fundet død den 29- 
marts omkring 300 alen øst for gangbroen 
ved Mosegaard i åen ca. 5 alen fra land.

Henvendelse til amtet 
angående bro og vej 
Den 2. februar 1857 var sogneforstander
skabet for Borris og Faster samlet for at 
behandle følgende sag: Om de skulle 
ansøge amtet om at få vejen fra Sdr. 
Omme over Borriskrog-færge forandret fra 
sognevej til en mindre landevej, og at der 
så måtte blive bygget en bro over åen ved 
Borriskrog for offentlig regning eller med 
bidrag fra amtsrepatitionsfondet til en bro 
på stedet og da tilladelse til at opkræve 
bropenge.

Det blev vedtaget, at en ansøgning skul
le indsendes, og brevet kom til at lyde så
ledes:

»For det høje Amtsråd for Ringkøbing 
Amt tillader Sogneforstanderskabet for 
Borris og Faster sogne sig underdanigst at 
fremkomme med nedenstående anmod
ning og gentage det ønske, som tidligere 
flere gange er fremsat, at vejen fra Sdr. 
Omme over Borriskrog færge til Skjern 
landevej, især hvis denne sidste del af 
vejen måtte få en ændret retning, på næste 
regulativ for vejen igen må optages som en 
mindre landevej, og ikke som nu forblive 
en sognevej.

Desuden er det vort inderlige ønske om 
at få en bro over åen ved Borriskrog ved 
amtsrådets velvillige bistand og hjælp. 
Og vi ønsker, at broen bliver opført for 
offentlig regning, og hvis dette ikke kan 
lade sig gøre, at Amtsrådet da vil komme 
Sogneforstanderskabet til hjælp med bi
drag af Amtsrepatitionsfondet til at opføre 
en sådan bro og tilladelse til at opkræve 
bropenge af folk, som bor uden for sognet 

for deres overfart. Det ville i alle tilfælde 
være det bedste, forekommer det os, om 
det offentlige alene påtog sig broens 
opførelse, og færdselen på den blev gratis 
for alle.

Sogneforstanderskabet tillader sig at 
indsende et overslag over, hvad en sådan 
bro vil koste efter en kyndig brobygger, 
Møller Koisengaards vurdering. Overslaget 
er afleveret til handelsmand Chr. Thoft og 
lyder på 5.152 rigsdaler.

For at begrunde vor underdanige an
modning tillader vi os at anføre, at færd
selen ved Borriskrog er betydelig, ikke 
alene af sognets beboere, men også af 
fremmede, og at vejen derfor burde være 
en mindre landevej. At trangen til en bro 
over åen, for sognets beboere, er stor, 
fremgår af, at den deler sognet i to næsten 
lige store dele, og at overfarten, som den 
nu er, til enhver tid er besværlig, og meget 
ofte, især i vintermånederne, umulig, hvil
ket i kirkelig, kommunal, offentlig og 
anden nødvendig færdsel forårsager store 
ulemper.

Det må også tages i betragtning, at der 
i Dalager her i sognet er to markeder om 
året, og at den, for denne egn, vigtigste og 
nødvendigste artikel af træ og trævarer, 
tilføres markedet fra Østeregnen og må 
transporteres den nævnte vej over åen til 
stort besvær for de markedssøgende, hvor 
om der allerede har været indgivet klage 
i året 1852. De markedssøgende kan ved 
afrejsen hjemmefra ikke være sikre på ar nå 
markedet på grund af den dårlige overfart 
over åen, men må nøjes med at lade deres 
varer blive på den anden side til stort tab 
for dem og til skade for egnen.

Det samme gælder for rejsende, der 
bliver stoppet på deres vej ved den usikre 
passage, som den nu er. Folk ville komme
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i langt større mængder herover, hvis vejen 
var god, og åen sikkert og uden fare kunne 
passeres.

Hvis derfor den omtalte vej bliver til 
en mindre landevej og far en mere lige 
retning over Faster og Sædding, kunne den 
måske forlænges til vejen fra Ringkøbing 
til Aarhus og derved komme flere sogne 
til gavn med færdsel til Ringkøbing og 
Holstebro. Når vejen får en sådan retning, 
ville den blive en del kortere, end den nu 
er, over Skjern-bro til Vejle, og rejsende 
vil derfor med fornøjelse betale bropenge, 
når der er en bro og sikker overfart over 
åen. Da gode veje og sikre overfarter så 
betydeligt bidrager til egnens udvikling, 
så drister vi os til på disse egnes vegne, der 
i disse henseender står tilbage, at henlede 
det høje Amtsråds opmærksomhed på det, 
og vi beder om, at den før nævnte vej 
må blive optaget på regulativet som en 
mindre landevej i stedet for som nu, hvor 
den er en sognevej. Ligeledes beder vi om, 
at vor ansøgning om en bro over Skjern 
Å ved Borriskrog må få rådets velvillige 
opmærksomhed, da det er en sag af største 
vigtighed for os og hele egnen.

Agger i Borris den 9. feb. 1857.
På Borris og Faster Sogneforstanderskabs vegne:

Chr. Nedom 
Formand«

En markedsdag ved åen
Den 1. september 1961 skrev malermester 
og lokalhistoriker Wiste Jensen, Borris, 
en kronik i Skjern Dagblad, hvor han fan
taserer om, hvordan det var at være fær
gemand ved Borriskrog hundrede år tid
ligere:

»Gamle Anders Færgemand vender sig 
derinde i alkovesengen ved lyden af krea
turbrøl i det fjerne. Karen, du må stå op og 
lave davre, det er jo Dalager Narked i dag, og 
jeg kan høre, der er masser af folk og høveder 
ved færgestedet, puh, ha, det bliver en travl dag.

Karen går ud i kroghuset og malker 
deres to køer. Mens Anders finder sit skrå
tobak og går udenfor, om han kan fa et 
overblik over den ikke helt dagligdags 
situation, som han begynder at kunne 
skimte ovre ved den anden åbred.

Mon ikke Mikkel fra Slikdal snart kunne 
komme, tænkte han og kiggede nordover 
hen forbi Borris Kirke. I dag kunne han 
ikke rigtig klare sejladsen alene, og 
indtægten var da for resten også til en 
hjælper.

Endelig kom Mikkel, og de fik fat i 
klukflasken, for et par snapse styrkede godt, 
og de sad og faldt i snak.

Åh, Anders og Mikkel, se nu at blive fardige 
med jeres palaver og se at komme af sted til åen, 
pylrede Karen.

Udsnit af maleri 
af Hans Smidth 

forestillende en 
trækfærge på vej over 

Gudenåen omkring 
1890. Fra Danske 

Veje, Turistforeningen 
for Danmark, 

årbog 1964.
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Godt ord igen, lille mutter, der kommer nemlig 
ingen over åen, før det passer Mikkel og mig, og 
for resten er der jo marked i to dage, sa vi nar 
det nok.

Engen sønden åen var som en tætbeslået 
træskobund, så fyldt var der af folk og fæ af 
alle slags, nogle talte et tåbeligt fynsk, så 
kunne man snart bedre forstå de få tyskere, 
der også var ankommet og ville til marked: 
kreaturer brølede, får brægede, folk hujede, 
det var et værre kaudervælsk! Nogle var 
kommet landvej s fra. Træskomanden fra 
Vejle, pottemageren fra Grindsted, skoma
geren fra Viborg og så et par smarte klæ
dehandlere fra Holsten. Anders stagede og 
sled folk og fæ over af et godt hjerte, den 
mægtige, fladbundede pram måtte gøre 
turen over åen adskillige gange. Det var 
om at passe embedet, for der var stærke 
røster fremme om at bygge en bro over 
åen. Sådan noget nymodens med bro og 
bropenge syntes Anders ikke rigtigt om. 
Så længe det kun var et færgested, var der 
mere hold i foretagendet. Skjern Å løb man 
ikke over sådan i almindelighed, derimod 
kunne man vist godt snyde sig over en bro 
uden at betale.«

Der er et par ting, som ikke helt stemmer 
i beretningen. Anders Færgemand døde i 
1859 og var således ikke i stand til at færge 
folk over i 1861. Og da kommunen skulle 
overtage færgehuset, mente de, at der ikke 
engang var jord nok til at føde en enkelt 
ko. Færgen blev ikke staget, men trukket 
over.

Færgen var en trækfærge og blev trukket 
over i et tov spændt over åen mellem en pæl 
på hver side ved, at færgens mandskab gik 
ud i den ende, der var fjernest fra bredden, 
og tog fat i et tov, der løb gennem et øje 
(hul) i to stolper, der stod i den ene side 
i hver af færgens ender og gik mod den 

åbred, man ville sejle fra. Mandskabet, som 
kunne være en enkelt mand, stod således 
og gik på stedet, medens færgen bevægede 
sig under ham/dem. De skulle nok gentage 
gåturen en eller to gange for at komme 
helt over åen.

Det offentlige må overtage færgefarten 
Mødet den 19. okt. 1857: Et brev fra her
redsfogeden af 14. oktober, der blev oplæst, 
og derefter blev følgende svar afgivet:

»Med tiden har forholdene forandret 
sig således, at Sogneforstanderskabet nu 
anser det for det bedste, om det offentlige 
vil påtage sig at drive overfarten over åen 
ved Borriskrog, og at sognets beboere, som 
vi har ytret i vor skrivelse af 30. marts 
1850, får fri overfart i alle offentlige an
liggender til kirke-, præste-, fattig- og 
skoleanliggender, og hvor de i øvrigt for 
overfarten betaler en kornafgifc nedsat i 
forhold til færgepengenes nedsættelse efter 
Sogneforstanderskabets skrivelse af 30. 
maj 1850. Skulle afgiften forekomme en
kelte beboere, der ikke benytter overfar
ten, meget for høj, da forventer Sognefor
standerskabet, at enhver har lov til at 
passere åen, som han bedst kan eller betaler 
den fastsatte afgift for sin overfart.

Selv om der forrige sommer skete repa
rationer på færgen, som kostede 9 rdl., 
2 mk., 6 sk., som vi tillader os at frem
sende en specificeret regning på, som vi 
håber, vil blive betalt af det offentlige, 
trænger færgen nu atter til tilsyn, som 
Sogneforstanderskabet vil anmode det of
fentlige om at foretage. Færgen er ikke 
tæt, der mangler lænker til den, og den 
østre pæl er usikker til at holde rouget.«

Færgefarten frigives
Den 26. november 1858 har hr. overau-
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Som det ses, er der et stykke fra broen (ca. 50 alen) krusninger på vandet. Det skyldes det lave vand, 
der endnu er her på grund af den tidligere anlagte korevej gennem åen.

dieøren tilbagesendt skrivelsen fra Borris 
Sogneforstanderskab og forespurgt, hvor
ledes det vil være at forstå, at færgefarten 
der er frigivet:

»Jeg (overauditøren) kan i den anledning 
tjenstligt tilbagemelde, at jeg ikke kan 
forstå den her omhandlede frigivelse an
derledes, end at det offentlige gennem 
Generalpostdirektoratet ikke længere skal 
have kontrollen med denne færge samt at 
færgeriet overlades som en fri virksomhed 
til hvem, der måtte have lyst til at drive 
det. Heraf følger endvidere, at man fra 
det offentliges side ikke kan indlade sig 
på nogen kontrol angående, hvad den 

nuværende eller kommende færgemand 
måtte forlange for at besørge færgeriet. For 
så vidt der derimod til færgefarten måtte 
blive benyttet uforsvarlige redskaber, hvor
ved de rejsendes liv kunne komme i fare, 
da vil tilsynet hermed falde ind under 
det almindelige sikkerhedspoliti, og så 
vil hr. Overauditøren derfor som politi
mester, for så vidt sådant nu eller i frem
tiden måtte finde sted, skride ind og for
byde brugen af ethvert uforsvarligt red
skab. Hvilket herved meddeles det ærede 
Sogneforstanderskab til behagelig efter
retning.«
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Hvad med færgemandens rettigheder, 
og hvad hvis ingen vil overtage 
færgeriet?
»I anledning af Herredsfogedens skrivelse 
angående færgeriet ved Borriskrog finder 
Sogneforstanderskabet for Borris Sogn det 
nødvendigt at fremsætte følgende be
mærkninger: For det første, at den nu
værende færgemand har fæstekontrakt på 
at besørge færgeriet, så længe han kan, 
og da han ikke har andet at leve af end 
dette og det hus med jordlod, som han 
har i fæste, må der træffes en aftale med 
ham om at fratræde, inden færgeriet kan 
overdrages til nogen anden, dernæst må vi 
meddele, at selv om der er sket offentlig 
bekendtgørelse om, at færgeriet er frigivet, 
har ingen meldt sig for at ville overtage det. 
Endvidere tillader Sogneforstanderskabet 
sig underdanigst at forespørge, om Borris 
Sogn kan forpligtes til at besørge overfarten 
for fremmede, såfremt ingen andre måtte 
melde sig til at overtage det, og om da i 
dette tilfælde sognet da kan gøre krav på 
at overtage det hus og den jord i fæste, som 
Skjern Brogårds ejere har, og som vi må 
formode det offentlige nu er i besiddelse 
af. Hvis sognet kan få lovhjemmel til at 
overtage fæstet på det, ønsker vi, at det må 
ske på de nuværende aftalte vilkår mel
lem Skjern Brogårds ejer og ejeren af Sko
bæk. Sogneforstanderskabet imødeser øv
righedens afgørelser angående disse sager.«

Kommunen ønsker at overtage den 
private bro ved Borriskrog
»2. marts 1861: I henhold til ministeriets 
skrivelse angående opførelsen af en bro 
over Skjern Å ved Borriskrog tillader Sog
neforstanderskabet sig ærbødigst at med
dele, at det efter sagkyndiges overslag me
nes, at anlægskapitalen til en forsvarlig bro 

på det nævnte sted ikke vil overstige 4000 
rigsdaler.

Den aar lige Indtagt formenes, efter neden- 
staaende Forslag til Taxt at blive cirka 100 
Rd. Som Forslag til Taxt har man valgt 
den ved den tidligere privilegerede Færgefart 
gjaldende Taxt, nemlig: 1 Vogn med 2 Heste 
for 12 skilling, 1 Vogn med 1 hest for 7 Vi 
skilling, 4 Faar eller Svin for 3 skilling, 1 
Hest eller Høved for 3 skilling, 1 gaaende for l 
skilling.

Hvis det ved lov kan blive tilladt sognet 
at opkræve bropenge efter ovenstående 
takst indtil 1. januar 1900, vil man ind
gå på for sognets regning at opføre og 
vedligeholde den nævnte bro, dog således 
at man, når større reparationer skal udføres, 
får samme tilskud fra det offentlige som 
andre kommuner i amtet får ved større 
broreparationer. På den måde mener vi 
at kunne skåne det offentlige for bidrag 
til selve opførelsen af broen, og da broen 
jo hovedsageligt kun vil blive benyttet 
af amtets egne beboere, så mener vi, at 
bidragene på den måde vil blive ligeligt 
og rimeligt fordelt.

Vi gør venligst opmærksom på, at der på 
grund af det store behov, som en stor del 
af sognebeboerne har for en bro på stedet, 
og på grund af den gunstige lejlighed til 
at skaffe materialer, som ved de mange 
strandinger forrige år (I860) synes at være 
indtruffet, har dannet en privat forening 
af en del af beboerne, hvis formål er at 
afhjælpe det så længe følte behov ved at 
bygge en bro i umiddelbar nærhed af Bor
riskrog Færgested, dog således, at den hid
tidige passage igennem og over åen aldeles 
ikke kommer til at lide derved.

Men Sogneforstanderskabet tør, efter 
den forhandling, som allerede er sket, nære 
det sikre håb, at foreningen vil være villig
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til at afhænde broen til sognet, imod at 
den far sine omkostninger ved opførelsen 
af broen refunderet af sognet.

På Sogneforscanderskabers vegne: 
Lindvig d. 7 Mai \861.JensJensen.«

Kommunen kom ikke til at overtage 
broen, da man ikke kunne få tilladelse 
til at opkræve bropenge for færdselen på 
broen.

Henvendelse til amtet om ordningen 
af forholdene ved Borriskrog-færgen 
Af de forhandlinger, som i sin tid blev ført 
om færgeriet ved Borriskrog, blev som 
bekendt det endelige resultat, at færgeriet 
(1858) blev frigivet, for at det kunne over
lades »som en fri virksomhed til hvem, 
der måtte have lyst til at drive det«, og 
hvis ingen andre vil påtage sig det, skul
le Borris-Faster Sogneforstanderskab være 
»forpligtet til, navnlig for Sønderlandets 
beboere, at etablere en færgefart for sognets 
regning.«

Så længe den gamle færgemand Anders 
Christian Christensen levede, vedblev han 
at besørge færgeriet, men da han for om
trent 3 år siden den 10. sept. 1859 døde, var 
der ingen til at overtage hans bestilling ved 
færgen, hvilken jo derfor måtte overtages 
af sognet, men samtidig hermed var der 
en del af sognets beboere, der enedes om 
at opføre en bro over åen ved Borriskrog 
for egen regning og risiko, i den hensigt 
at skaffe dem selv og enhver anden, der for 
en rimelig betaling ville benytte den, en 
bekvemmere, hurtigere og sikrere overfart 
end den, færgen kunne tilbyde.

Broen blev selvfølgelig opført således, 
at den hverken er til hinder for færgeriet 
eller passagen med vejen igennem åen. 
Det er jo såre naturligt, at enhver, som 

skulle betale for at komme over med 
færgen, meget hellere ville betale for at 
komme over på broen, så meget mere som 
broforeningen satte betalingen under den 
pris, som færgeriet kunne udføres for, og 
således blev der kun de passagerer tilbage 
til færgen, som kunne få fri overfart, 
nemlig Sønderlandets beboere og vedkom
mende embedsmænd. Men da Sognefor
standerskabet fornuftigvis antog, at også 
disse kunne ønske at blive forskånet for det 
ubehagelige ved færgeriet, så betingede 
man sig for deres vedkommende fri overfart 
på broen for en liden årlig godtgørelse fra 
sognet til broforeningen.

Idet Sogneforstanderskabet således men
te at kunne smigre sig med, at det har 
sørget tilstrækkeligt for opfyldelse af det 
offentlige krav ved at skaffe alle ved
kommende overfart på broen i stedet for på 
færgen, tillod man sig herved underdanigst 
at ansøge det høje amt om velvillig til
ladelse til, at Borris Sogn foreløbig måtte 
fritages for at drive færgefart ved Borris
krog. Skulle den private broforening imod 
formodning få i sinde atter at borttage den 
nævnte bro eller lade den således forfalde, 
at den ikke uden fare kunne befares, da var 
det jo en selvfølge, at sognets forpligtelse 
til at vedligeholde færgeredskaberne atter 
trådte i kraft.

Ingen færdsel over broen om natten 
Den 11. august 1863 var Sogneforstan
derskabet samlet for at forhandle følgende 
sager:

1. En skrivelse af 30. juli fra herredsfoged, 
velbårne hr. justitsråd Lund. Han rettede 
det spørgsmål til Sogneforstanderskabet, 
om færgen ved Borriskrog var i forsvarlig 
stand og sejlklar, samt med hvilken be
grundelse, hvis færgen ikke var i forsvarlig
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stand, broen samme sted da afbommes 
kl. 91/» om aftenen. Svar blev oplæst, gi
vet og ville blive indført bag efter for
handlingerne. (Skal nok forstås således, at 
færgen, hvis den var i stand til det, skulle 
sejle i nattetimerne).

2. Færgebåden, der er drevet væk og 
ligger i åen ved Albæk, ville man sørge 
for at få på land og derefter transporteret 
tilbage til Borriskrog færgested. Til at 
sørge for dette blev Villads Sønderby og 
Chr. Medom udvalgt.

Tre overfartsmuligheder: 
Bro, færge og vadested 
Svarskrivelse til Herredskontoret angående 
skrivelsen om Borriskrog-færgen:

»I anledning af det i Deres Velbårenheds 
behagelige skrivelse af 30. juli rettede 
spørgsmål til Sogneforstanderskabet angå
ende berettigelse til at lade broen ved 
Borriskrog afbomme kl. 9l/2 om aftenen 
samt om færgens tilstand sammesteds kan 
vi ærbødigst meddele følgende oplysninger 
og forklaringer:

Broen ved Borriskrog er ikke kommu
nens eller Borris Sogns ejendom, den er 
opført af en privat forening i Borris Sogn. 
Den er, som Deres Velbårenhed vist vil 
have lagt mærke til, ikke til hinder hver
ken for færgefarten eller for passagen med 
vejen igennem åen, hvoraf det synes at 
følge, at det ikke kan forbydes ejerne af 
broen hverken at tage en passende betaling 
af dem, som ville benytte broen eller at 
lade den afbomme efter behag.

Men da broen var opført, skønnede Sog
neforstanderskabet, at den var en langt 
mere bekvem og sikker overfartsmulighed 
end færgen, hvorfor det straks besluttede 
at forhandle sig ret til hos broforeningen 
at lade den fart, som påhvilede kommunen 

med færgen, ske over broen. Deraf fulgte 
så, at man ikke længere brød sig om at 
vedligeholde færgeredskaberne, da man 
mente, at man forsvarligt havde sørget for 
overfarten på anden måde. Imod en godt
gørelse altså, som kommunen årligt be
taler til broforeningen, er denne forplig
tet til at lade Sønderlandets beboere samt 
alle vedkommende embedsmænd frit pas
sere broen, når de rejser i offentlige an
liggender.

Om nogen egentlig aftale af tiden for 
broens lukning for natten har der fra for
standerskabets side ikke været talt om 
hverken med bromanden eller broforenin
gen, da man antog, at ingen ville beklage 
sig over det par minutter, der må ventes 
på at få bommen lukket op, når man 
sammenligner det med den forsinkelse og 
ubehagelighed, som ville være forbundet 
med at komme over på færgen især ved 
nattetide.

Det forekommer derfor Sogneforstander
skabet, at det ville være både urimeligt 
og hensynsløst at kræve, at sognet skulle 
holde en færge ved siden af en bro, over 
hvilken man sikkert og bekvemt kan fær
des, og over hvilken bro de samme folk, 
som efter bestemmelserne skal have fri 
overfart med færgen, kunne færdes gratis, 
samt over hvilken alle andre vejfarende 
kan få lov at færdes imod at betale en pris, 
der ikke overstiger den, der måtte tages 
af færgen, da denne i et og alt stod under 
offentlig kontrol.

I henhold til ovenanførte tillader Sogne
forstanderskabet sig ærbødigst at anmode 
om, at deres velbårenheder vil vise Borris 
Kommune den velvilje at virke for, at den 
måtte forskånes for byrden med at holde 
en færge ved Borriskrog, så længe den på 
stedet opførte bro eksisterer og holdes i
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farbar stand, og der for alle vedkommende 
gives samme adgang til den som til færgen.

Borris den 13- aug. 1863. 
P. S. N.Chr. Nedom.«

Broforeningen vil sælge broen
Af sognerådsprotokollen fra den 15. januar 
1873 fremgår det, at der fra bestyrelsen for 
Borris Broforening A/S var kommet et brev, 
hvori Sognerådet tilbydes at købe den ved 
Borriskrog værende bro for 1000 rdl., og 
såfremt Sognerådet ikke ville købe broen, 
ville broforeningen måske afhænde broen 
til en privat mand, som havde budt den 
nævnte sum for broen. Sognerådet fandt 
ingen anledning til at købe broen, så længe 
det ikke af amtet fik pålæg om at skaffe 
fri færdsel over åen. Den private mands 
købstilbud var formentlig et blufnummer 
— hvem skulle dog være interesseret i at 
købe broen - ingen forsøgte så vidt vides 
at gøre det.

Kommunen lejer broen
1. april 1874: Sognerådets formand skri
ver til amtet således: »Broforeningen er 
indgået på at overlade Borris-Faster Kom
mune broen ved Borriskrog til fri afbe
nyttelse på de af amtsrådet opstillede be
tingelser, nemlig for 5 år imod en årlig 
leje af 230 rdl., ligesom Sognerådet også 
ved et i dag afholdt møde enstemmigt 
har vedtaget at gå ind for det, hvorfor jeg 
hermed på Sognerådets vegne skal tillade 
mig allerærbødigst at indstille den trufne 
overenskomst til amtsrådets stadfæstelse.«

De sidste krampetrækninger
Lærer O. M. Pilgaard, Albæk, fortæller i 
Aarbogen for Skjern og Omegn 1946 un
der overskriften »Skjernbro« om overfar

ten over Skjern Å gennem tiderne, hvor
fra dette citat stammer: »Da færgefarten 
blev frigivet, fulgte en lang strid med 
de tidligere rettighedshavere, der meget 
nødigt gav afkald på indtægterne fra fær
geri og brotold og ønskede kompensa
tion for deres tab. Det eneste, proprietær 
Casper Georg Stilling, Madam Halskous 
svigersøn, opnåede var 600 rigsdaler i er
statning for Færgehuset ved Borriskrog.

Aar 1851, 23. Juni, stod en af de gæve 
Albækmænd og glanede ved sin Lade efter 
en Rytter, der for ad Borris til. Bondens 
Blik fulgte Rytteren helt op over Mølle
bakken. Hej. Det var jo Stillings den røde, 
Svenden red grassat paa. Hvor mon han 
skulde hen? Skulde een ikke snarest tro, 
det ikke var idel Behageligheder, unge Jens 
Pejsen jog af Sted med i Brevtasken. Ja, 
den Hr. Stilling! Alt det, han kunde pønse 
ud: men ak! Guld og rede Sølv blev det nok 
ikke til. Bondemanden gik hovedrystende 
ind. Svenden jog frem og afleverede en 
Skrivelse til Sogneforstanderskabet i Bor
ris. Dette Brev, skrevet paa blaat Papir, der 
krævede aldeles omgaaende Svar - med 
intet mindre end 19 enkelte og dobbelte 
Understregninger, var værd at citere i sin 
Helhed. Hr. Stilling havde Mistanke om, 
at Borrisboerne havde ladet sig færge gratis 
over deroppe. Nu forlanges der ja eller nej 
om dette formodede grat isfærgeri.

Provst Vilstrup, Chresten Toft, Ebbe 
Hansen, Niels Jensen, N. Peder Vester- 
gaard og Peder Christensen henviser til, 
at de aldrig er afkrævet Færgepenge: men 
har betalt for Overfart ved Skjern Bro. J. 
Huus, der betegner sig »Sognefoged og 
Dannebrogsmand«, svarer med Værdig
hed, at han intet har betalt i to Aar eller 
mere, men er villig til at betale, naar det 
forlanges.
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Om Hr. Stilling fik noget reelt ud af sin 
kraftige, velformede Skrivelse, ses ikke. 
1855 er et Brev fra Stilling, dateret Lunde
næs, sendt til Bølling, Nr. Herreders For
ligskommission. Man har - vedrørende den 
gamle Sag - afkrævet ham en Restance paa 
9 Rigsdaler. Han siger, at er dette ret
færdigt, maatte han svare Afgift af den 
hele, vide Verden. Det sidste Brev til Hr. 
Proprietær Stilling til Lundenæs er dateret 
6. Nov. 1857 og vedrører Erstatning for 
Færgehuset i Borris.«

Amtet forsøger at inddrive hr. Stillings 
gæld hos kommunen
31. okt. 1868: I en skrivelse af 24. ok
tober havde amtet forlangt Sognerådets 
erklæring om, hvorvidt det måtte være 
tilbøjeligt til af kommunens kasse at re
fundere amtsfonden et beløb, stort 160 
rd., som gårdejer Stilling i 1853 havde 
modtaget til at bygge en ny færge for ved 
Borriskrog. Det overdroges formanden at 
oplyse amtet om, at Sognerådet er i be
siddelse af en skrivelse både fra Stilling 
og vedkommende autoriteter, der synes 
tydelig at vise, at Stilling endnu i 1857 
var ejer af færgeriet ved Borriskrog, og at 
Sognerådet således må anse ham og ikke 
Borris Sogn forpligtet til at refundere am
tet ovennævnte udlæg.

Sognerådsformanden svarer d. 15. no
vember amtet således:

»Foranlediget ved det høje Amts be
hagelige skrivelse af 24. f. m. skulle Sog
nerådet herved allerærbødigst tillade sig at 
oplyse, at det formentlig er en fejltagelse 
af hr. Stilling, når han i vedlagte erklæring 
anfører, at Borris Sogn i året 1853 »havde 
passagepengene« og så videre, af færgeriet 
i Borris. At hr. Stilling endnu i 1857 af 
vedkommende autoriteter betragtedes som 

ejer af færgeretten i Borris, derom synes 
bl.a. tydeligt at vidne en skrivelse af 14. 
okt. 1857 fra herredsfogeden, hvilken skri
velse man tillader sig at lade medfølge i 
afskrift.

Indtil i året 1859, da den gamle færge
mand døde, som af Skjern Brogårds ejer var 
overdraget færgeretten i Borris i en slags 
forpagtning, havde Borris Sogn, så vidt 
vides, ikke haft den ringeste indtægt af 
færgeriet der, men havde vel i anledning af 
samme haft adskillige udgifter, idet det, for 
et holde sagerne gående, ofte måtte hjælpe 
færgemanden med vedligeholdelsen af fær
geredskaberne, når hr. Stilling unddrog 
sig denne ham formodentlig da påhvilende 
Pl'gt.

At Sognerådet imidlertid under ingen 
omstændigheder kan anse Borris Sogn for
pligtet til at refundere amtsfonden et be
løb, der for 15 å 16 år siden er modtaget 
af en sognet så at sige uvedkommende 
person i en anden kommune, og, som det 
synes, uden Borris Sogns daværende for- 
standerskabs vidende og godkendelse, vil 
forhåbentlig være indlysende.«

Sagen nævnes ikke mere i sognerådets 
forhandlingsprotokol, så det må antages, 
at amtet frafaldt sit krav.

Brolejemålet opsiges
Den 10. aug. 1883 er fra amtet modtaget 
en skrivelse af 9. aug. sålydende:

»Da det er kommet til amtets kundskab, 
at Sognerådet skulle have opsagt lejemålet 
angående broen ved Borriskrog, skal jeg 
med den bemærkning, at den af amtsrådet 
den 23. august 1879 godkendte lejekon
trakt kun hjemler kommunen ret til op
sigelse efter 3*/2 års forløb fra 1. april 18*79 
at regne, altså til 1. oktober 1882 med 
1 års varsel fra opsigelses dato. Jeg skal
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Soldater på vej til Borris lejren over broen ved Borriskrog på et postkort omkring 1910. Billedet 
viser den træbro, der blev bygget i efteråret 1883, og som stod til 1914.

derfor tjenstligt udbede mig Sognerådets 
erklæring pr. omgående meddelt, om hvor
vidt lejemålet måtte være opsagt og fra 
hvilken dato. Det er i øvrigt en selvfølge, 
at Sognerådets forpligtelse til at betale leje 
vedvarer, indtil opsigelsesfristens udløb, 
samt at broforeningens forpligtelse stræk
ker sig over samme tidsrum.«

Herpå er der 11. august afsendt følgende 
svar:

»I anledning af amtets behagelige skri
velse af 9. ds. modtaget i går, hvorved 
Sognerådets erklæring udbedes tjenstligt 
meddelt om, hvorvidt lejemålet angående 
broen ved Borriskrog måtte være opsagt 
og fra hvilken dato, skal Sognerådet tillade 
sig allerærbødigst at meddele, at det in
den 1. oktober 1882 skriftlig opsagde leje
kontrakten til 1. oktober 1883, efter mod
tagelsen af amtsrådets ærede skrivelse af 
17. forrige måned, hvorved der ned lagdes 
forbud mod broens benyttelse til færdsel, 
samt efter at amtets forbud af samme dato 
og i samme anledning var blevet oplæst 
ved Kirkestævne ved Borris Kirke den 22. 
juli, opsagde Sognerådet lejemålet fra den 
23. juli, da brobestyrelsen erklærede sig 
uvillig til at foretage en hovedreparation på 
broen, hvorfor Sognerådet også i henhold 

til den om broen oprettede lejekontrakt af 
14. december 1874 kan opsige lejemålet. 
Lejekontrakten blev fornyet den 27. fe
bruar 1879 og godkendt af Amtsrådet 23. 
august samme år. Lejekontrakten med
følger i afskrift med bemærkning at dens 
§ 2 med hensyn til lejemålets ophævelse 
uden opsigelse (misligholdelse) er ufor
andret ved dets senere fornyelse.«

Samme mand byggede begge broer 
og Bomhuset
Ifølge Wiste Jensen blev både den første 
og den anden bro ved Borriskrog bygget 
af den samme mand, nemlig Poul Jessen 
fra Skjern. Den første bro blev bygget ca. 
I860, den anden bro ca. 1883. Samme 
mand byggede samtidig (1861) med den 
første bro et såkaldt »Bomhus« nede ved 
åen. Man kan endnu (1961) på højre side 
af åbrinken finde murrester af det gamle 
bomhus.

Drukneulykke ved Ahlergaard
At det kunne være livsfarligt at passere 
Skjern Å viser følgende tragiske historie: 
Tjenestekarlen fra Aagaard, Jens Anton 
Rahbek Jacobsen, 21 år, og datteren fra 
samme gård, Barbara Nielsen, 23 år, der
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var kærester, havde været til Dalager Mar
ked og var om aftenen den 8. april 1865 
på vej hjem.

Da de kom til Ahlergaard ved midnatstid 
for at sejle over Skjern Å, var det højvande, 
stærk strøm og næsten helt mørkt. De blev 
frarådet at sejle over og rådet til at vente, 
til det blev lyst om morgenen næste dag, 
men de ville gerne hjem, så de gik i båden 
og begyndte at trække den over ved hjælp 
af et tov udspændt over åen.

På grund af den stærke strøm blev de 
nødt til at slippe taget i tovet, men de
sværre for sent, vandet var begyndt at 
løbe ind i den krængede båd, hvorved den 
hurtigt sank, og parret druknede. Om de 
unge mennesker kunne svømme, melder 
historien ikke noget om - men først i april 
måned var vandet jo også meget koldt, og 
deres kræfter ville være udtømte efter ß 
minutter, og så var det jo også meget svært 
at komme i land på grund af den kraftige 
strøm, og det har været meget vanskeligt 
at orientere sig i mørket.

Barbara blev fundet dagen efter, mens 
Jens Antons lig, trods ihærdig søgen, først 
blev fundet 14 dage senere af et barn, der 
gik ned til åen for at drikke.

At det heller ikke var ufarligt at køre 
over i et vadested, fortæller Vagn 
Bonde om:
En dag først i 1900-årene skulle gårdejer 
Thomas Chr. Thomsen ( 1870-1941)i Gås
dal til stationen i Troldhede med hustruen 
Knudthilde (1878-1956) og et barn, hun 
havde på skødet. Parret kørte i en såkaldt 
kassevogn, en arbejdsvogn med et agebrædt 
lagt tværs over kassen fra side til side til 
at sidde på. Da de kom til vadestedet over 
Vorgod Å, var vandet steget betydeligt og 
strømmen stærk, de fortsatte dog alligevel. 

Ude midt i åen løftede vandet vognkassen 
fri af kæpstagerne, og kassen med indhold 
begyndte at flyde med strømmen. Thomas 
gav slip på tømmerne, og hestene fortsatte 
med undervognen op af vandet på den 
anden side af åen.

Lidt længere ned ad åen på Troldhedc- 
siden stod der en hegnspæl, der normalt 
stod inde på land, men som nu på grund 
af, at vandet var steget, stod ca. 11/2 meter 
ude i vandet. Thomas slog et slag med 
pisken, og det lykkedes ham at sno piskens 
snert rundt om pælen, og ved at han holdt 
fast i pisken, sørgede strømmen for, at de i 
vognkassen svingede ind til siden og kom i 
land. Bortset fra, at de blev våde på benene 
af vandet, der næsten fyldte vognkassen, 
skete der ikke noget med dem, undtagen 
at de naturligvis fik en grim forskrækkelse. 
Efter at de havde ßet vognkassen skilt ad 
og løftet op på undervognen igen og sat 
sammen, kunne de fortsætte turen til 
Trold hede.

Is ved broen
Is var et problem især om foråret, når det 
blev tøvejr, og isen begyndte at bryde op. 
Derfor savede og huggede man bropillerne 
fri for is, inden den brød op, da broen ellers 
kunne tage skade. Bromanden Jens Thoft 
fik den 5. december 1883 bevilget en »Is- 
sauge og 2de Øxer af Brobestyrelsen til 
fremtidig brug ved Op-isning ved Broen 
for 6 Kr.«

På billedet af broen fra 2012 ses yderst 
til venstre opstrøms-resterne af to bro
piller, én foran hver række bropiller, der 
var skråtstillet i en 45 graders vinkel op 
til broen. Når drivende isflager ramte disse 
piller, ville de glide op ad pillerne, hvor de 
så brækkede over og faldt ned til siderne 
eller også gled ned til den ene side.
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Den nuværende jernbetonbro, bygget 1914. Ved licitationen i december 1913 indkom der syv til
bad. Højeste bud var på 20.914 kr., laveste på 9.450 kr., afgivet af murermester Al. J. Berg, 
Bjerringbro, som fik arbejdet overdraget.

Foran betonbropillerne ses rester af de kraftige træbropiller (ca. 30 gange 30 an) fra den gamle 
bro. I den anden side af åen sidder et tilsvarende sæt.

At resterne af de gamle piller er synlige ved normal vandstand, skyldes reguleringen ( udretningen) 
af åen i årene 1961 -69. Selv om åen senere har fået en hel del af de oprindelige slyngninger tilbage, 
er normalvandstanden dog nu stadig 50-70 cm lavere end i I960.

Broen blev forstærket i april 1940, da tyskerne ville lave en militær flyveplads på det militære 
øvelsesareal på Borris Sønder I a nd. På grund af, at grundvandet stod højt, og det viste sig vanskeligt 
at dræne området, blev planerne i juni opgivet og flyvepladsen bygget i Grove i stedet. Efter krigen 
ændredes navnet til Karup. Sidste større renovering af broen fandt sted omkring 1985.
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Kilder:

Borris-Faster Sogneforstanderskabs 
forband I i ngsprocokol.
Borris-Faster Sogneråds forhandlingsprotokol. 
Borris og Faster Kirkebøger.
Pastor Christen Jensen Hvids indberetning 1638. 
Lundenæs Jordebog 1683.
Pastor J. Hauchs indberetning 1766.
H. K. Kristensen: Skjernå i Turistårbogen 1966. 
Turistforeningen for Danmark, Danske Veje. 
Årbog 1964.
Lundenæs-Bøvling Amters Kopibog 1841-63» 
Landsarkivet for Nørrejylland.

Skjern Årbogen 1961.
Fra Rigsarkivet: Skjern Bro 1848-61 F 13-29 
og D 129.
Skjern Dagblad den 26.3.1945 og 3.4.1945. 
Folk i Borris.

Noter:

Pram: Fladbundet fartøj med spejl i begge ender.
1 rigsdaler = 6 mark = 96 skilling 1 mark 
16 skilling.
Ved møntreformen i 1875 blev I rigsdalersat til
2 kroner.

Opdatering til »Husmand på Borris Fattighede«
I artiklen i årbogen 2014 skrev jeg, at jeg ikke vidste, hvor Christen Andersen, Chr. Bolings far, var død. En læser, 
Niels Okkels Folkjær, sendte en mail til mig, da han var begyndt på at læse artiklen samme dag, han modtog 
årbogen, fond han havde villet finde ud af, hvor C A var død, - og det var lykkedes for ham. Han havde fundet 
C A i lægdsruUen, hvortil dødsfald skulle anmeldes, når den afdøde var i den værnepligtige alder, og her stod, at 
han var død I Vejles Lægd nr. 55. Han var udtjent dragon i 1820. Var i reserven, fæstehusmand og bosiddende 
i Hvelplund, Sdr. Omme Sogn. Vajle Amt.

Ifølge Sdr. Omme kirkebog var han død den 16. april 1829,39M> år gi. Dødsårsagen har åbenbart ikke været 
indlysende, for han blev obduceret af lægen, krigsråd Christensen i Vejle, der fandt ud af, at han var død ved 
indtagelse af gift.

Nu melder spørgsmålet sig så: Blev han forgivet, tog han gift ved en fejl, eler var det selvmord? Jeg skrev, at han 
og hustruen rejste til Hanning lige efter bryfcjppet, men her har de åbenbart ikke kunnet få det husmandssted, 
de var ude efter, så de fortsatte til Sdr. Omme, hvor de måske havde hørt, at der var bedre muligheder. Jeg 
antog, at CA var død, og at hustruen, Maren, var rejst til Borris. Måske er jeg kommet til at spænde vognen for 
hestene - kunne det ikke være omvendt? Måske har Maren, efter et ægteskabeligt opgør, der måske gk over i 
vold, forladt sin mand og var rejst til Borris? Hvad kan få en mand, som er blevet gift knap syv måneder ticigere 
og der har fået sit ønske opfyldt og sammen med hustruen fået foden under eget bord, og som venter sit første 
barn, ti at begå selvmord? Et rigtigt godt gæt må være, at konen havde forladt ham, og at han ikke troede, at 
det vil lykkedes ham at få hende tilbage. Hans verden er simpelthen styrtet sammen. De fattige forhold, de har 
måttet leve under, har sikkert været meget skuffende ikke mindst for Maren, der nok havde troet, at hun skulle 
have betydeligt bedre forhold, end hun havde som tjenestepige. Det er svært og i nogle tilfælde umuligt I datiden 
at få rede på kronologien i hændelsesforløbet, men ovenstående gæt lyder sandsynligt, ikke? O.N.E.

Ove Navntoft Enevoldsen, 
f. 1935 i Torsbæk, Hoven. 
Tidligere stålværks-, teglværks-, 
skibsværfts- og farveriarbejder samt 
landmand i 30 år, fra 1996 
arkivleder ved Borris Sogns 
Lokalhistoriske Arkiv.
Solparken 12, Borris 
6900 Skjern.



Fortællespor i Vestjylland
Af Helle Skaarnp

Ad støvede stier gik Evald Tang Kristensen 
i lSOO’tallet i Vestjylland for at indsamle 
fortællinger og sange. Han satte spor og 
tegnede et net af linjer mellem alle med
delerne, som han besøgte igen og igen. 
Disse fortællere levede oftest på øde steder 
og i stor fattigdom, en efterladt reserve i 
det fremad ilende moderne samfund. Før 
Tang Kristensens indsamling var den le
vende fortællekultur knyttet sammen af 
fortællere, der optrådte på markeder, på de 
store gårde og hvor folk samledes - og dét 
gjorde man. Man gik gerne 10-20 km for 
at komme i festligt lag, høre nye historier 
og sladder, lære nye sange og melodier. 
Således blev fortællingerne hele tiden 
bragt videre i et levende kulturelt miljø.

Men verden forandrer sig. Ingrid Hvass, 
der er én af Vestjyllands markante fortæl
ler-profiler, stillede tilbage i 2003 spørgs
målet: »Er der stadig en levedygtig for
tællekultur i Vestjylland?«

Spørgsmålet blev stillet som optakt til 
en fortælledag på Remisen i Brande. Og 
Ingrid fortsatte sin beskrivelse: »Vestjyl
land har et stort potentiale af mundtlige 
fortællere, og meget af det, som fortælles 
på caféer og festivaler rundt omkring i 
Danmark, har deres rødder i Vestjylland. 
I Vestjylland findes mange fortællere med 
udgangspunkt i friskole- og højskolekul
turen, og så er der nogle ß professionelle 
fortællere. De professionelle fortællere op

træder typisk på skoler og biblioteker, i 
forsamlingshuse og aktivitetscentre. De er 
dygtige og medrivende fortællere. De op
træder meget, men i et lille område. De 
kender ikke hinanden og oplever ikke 
andre fortællere. De optræder aldrig eller 
yderst sjældent andre steder i landet, og så 
er her ingen helt unge fortællere.«

Fra åbningen af den første fortadlefestival i 
2006. Foto: Kim Olsen.
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Kimen til en festival blev lagt
Ingrid Hvass ville samle vestjyske fortæl
lere og sammen med dem genoplive de 
gamle fortællespor og udvikle den mundt
lige fortællekultur i Vestjylland. Fortæl
lingerne skulle bevæge sig ad de gamle og 
ad nye fortællespor. Derfor mødtes 10-15 
fortællere en strålende forårsdag i 2004 på 
Vestjyllands Højskole, og her fødtes idéen 
om en fortællefestival i Vestjylland. Der 
blev dannet en arbejdsgruppe, som beskrev 
idéen og drømmen om en fortællefestival 
på Nørre Vosborg. Og da gruppen kendte 
navnet på herregårdens nye direktør, send
te de et brev til hende.

Levendegørelse af ånd
Det første brev, der landede på mit skri
vebord i februar 2005, som nytiltrådt di
rektør for Fonden Nørre Vosborg, var fra 
gruppen af vestjyske fortællere med Ingrid 

Hvass som hovedkraften. I brevet var en 
drøm beskrevet. Drømmen om, at der 
hvert år skulle holdes en fortællefestival 
på Nørre Vosborg. Det var for mig en 
enestående gave, da mit job bestod i at 
skabe et levende kulturcenter på Nørre 
Vosborg.

At skabe et kulturcenter handler om me
get mere end etablering af nogle fysiske 
rammer. Det handler om levendegørelse af 
den eksisterende ånd, der har rødder 700 
år tilbage i historien og samtidig skabelse 
af den fremtidige ånd. Og er der noget, 
fortællingen kan, så er det at levendegøre 
ånd. At sætte ord på alt det uhåndgribelige. 
Alt det, som ikke kan måles og vejes. Så 
mit svar til de vestjyske fortællere var 
et stort og rungende: »Ja, det vil jeg gerne. 
Hvornår kan vi mødes?«. Det blev begyn
delsen til en fantastisk rejse.

Åbning af festivalen i 2009. Ellen Dahl Bang fortæller. Foto: Søren Palmelund.



Den røde dame - malet af 
Kristine F rok.fer i 2008 

- er blevet festivalens 
smakke symbol. Illustration: 

Kristine F rok fer.

Partnerskab
Brevet dateret 1. februar 
2005 blev begyndelsen på 
samarbejdet mellem grup
pen af vestjyske fortællere 
og Nørre Vosborg om en 
vestjysk fortællefestival, en 
årlig begivenhed i Vestjyl
land med mundtlig fortæl
lekunst som omdrejnings
punkt. Arbejdsgruppen, der 
var med til at tegne den 
første festival i 2006, var 
Ingrid Hvass, Lene Skov
hus og Knud Jacobsen. Sam
arbejdet har indtil videre 
resulteret i ti meget vel
lykkede festivaler i perio
den 2006-2015.

Formalet med fortælle
festivalen i Vestjylland er at give publi
kum mulighed for at opleve mundtlig for
tællekunst, at skabe et netværk for for
tællere fra denne del af landet, at sætte 
fokus på og udbrede den vestjyske for
tælletradition og fortællestil, at lade pro
fessionelle fortællere og amatører mødes 
og optræde side om side, at inspirere 
vestjyske fortællere ved at invitere fortæl
lere fra andre dele af landet og verden og 
at inddrage børn og unge i festivalen for at 
udvikle og videregive traditionen.

Nørre Vosborg har været ansvarlig for 
festivalens rammer og for markedsføring 
og administration. Den praktiske del ud-
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føres i samarbejde med en række frivillige 
hjælpere. Historiefortæller Ingrid Hvass 
var projektleder fra starten i 2005 og an
svarlig for de første syv festivaler. I 2013 
og 2014 overtog Mariane Josefsen sta
fetten, og i 2015 var foreningen bag festi
valen ansvarlig for den 10. festival, som 
blev afholdt den 12. og 13. september. I 
alle årene er programmet udformet og 
udviklet i samarbejde med en lang række 
involverede fortællere.

I 2011 dannedes foreningen Vestjyske 
Fortællespor, hvis formål er at afholde den 
årlige fortællefestival på Nørre Vosborg og 
udvikle fortællekunsten i Vestjylland.
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Fortællespor på festivalen
Fortællespor har fra festivalens begyndelse 
været ledetråd for festivalen. Det byggede 
på tanken om, at de mundtlige fortællinger 
går fra den ene fortæl 1er ti 1 den anden, og det 
har de gjort i århundreder. Fortællingerne 
har tegnet spor i landskabet på deres rejse 
fra fortæller til fortæller.

Fra første festival i 2006 har vi fremhævet 
flg. fortællespor:

Vestjyske fortællinger
Livsvilkårene på vestkysten har gennem 
århundreder været tæt forbundet med den 
omkringliggende natur. Afhængigheden 
af hinanden og naturen har været en livs
betingelse og har fordret nogle helt sær
lige bånd og spor mellem mennesker. I 
Vestjylland er der plads og rum både i 
naturen og i sindene. Her trivedes og tri
ves mangfoldigheden. Vestjylland er ikke 
snævre rammer: her er vidder - for øjet og 
for tanken. Den vestjyske fortælletradition 
afspejler denne mangfoldighed.

Egnen rummer et væld af historier, even
tyr og sagn, som i århundreder er blevet 
fortalt lige her. Fortællerne øser af denne 
skat og fortæller i helt traditionel form 
eller mere eksperimenterende. Et af kende
tegnene ved de vestjyske fortællinger er en 
kort og dramatisk fortællestil og dertil en 
lun underdrivelse. Mange fortællere væl
ger at fortælle på dialekt, som tilføjer spro
get både rytme og klang.

Bibelske fortællinger
Fra festivalens begyndelse var et af sporene 
bibelske fortællinger. Knud Jacobsen si
ger herom: »Jeg har i mange år fortalt bi
belhistorie, og i den forbindelse havde jeg 
kontakt til de første spirer af Vestjyske 
fortællere. Da så planen om en festival kom 

op, valgte jeg at gå ind i arbejdet for på den 
måde at give bibelhistorien en placering i 
fortælleuniverset. Der er en gammel tra
dition for bibelhistorie-fortælling i Vest
jylland, og jeg møder ofte mennesker, der 
netop refererer mine fortællinger tilbage 
til deres skoletid. »Det var ligesom i sko
len, når lærer Hansen fortalte«. Og det 
er gennem vores medleven i fortællingen, at 
de gamle historier bliver levende og huskes. 
Jeg ville gerne være med til at fastholde 
denne tradition.«

Knuds ord gav genklang i mig. Jeg er 
vokset op i en lille landsbyskole på Thy- 
holm, hvor kristendomsundervisningen 
bestod i genfortælling af de bibelske lig
nelser. Bibelen giver hvert enkelt menneske 
mulighed for at tage sit favntag med man
ge af livets store spørgsmål og giver på 
den måde et rum for refleksion. En måde 
at opnå en højere bevidsthed om livet og 
dets mange facetter. 1 Vestjylland, hvor na
turen har været livsfundamentet, har men
nesket i høj grad måtte hengive sig til 
naturens kræfter. Hengivelse er en central 
ingrediens i troen.

Riddersalens fortællinger
1 herregårdens stemningsfulde og smukke 
riddersal har det ofte været fortællere, 
der kommer rejsende til Vestjylland for 
at fortælle - fra Østjylland, fra Fyn og 
Sjælland og fra udlandet, hvor vi har haft 
gæster fra England, Irland og Sverige. Og 
de har hver især medbragt fortællinger 
fra deres hjemstavn. Herregården har til
bage i tiden været det sted, hvor verden kom 
til. Af prominente gæster kan nævnes 
H. C. Andersen, som besøgte Nørre Vos
borg i 1859, og Frederik den VII og grev
inde Danner i 1861.
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Katrine F aber fortalte Pjaltehætte i Riddersalen 
i 2006. Foto: Katrine.

Ungt spor
Festivalen havde lige fra den spæde start 
et mål om at være et oplærings-miljø for 
nye fortællere, hvorfor også unge og knap 

så garvede fortællere var med på festivalen. 
På ungt spor var kriteriet, at fortællerne 
skulle være mellem 15 og 19 år. Det gav 
en unik mulighed for på festivalen at op
leve nogle helt nye fortællere, der gik 
både uortodokst og engageret ind i den 
gamle fortælletradition.

Lene Skovhus havde et særligt fokus på 
unge og var med til at udvikle interaktivt 
fortælleløb for børn og i arbejdet med at 
forberede helt unge fortællere til at træde 
op på festivalens »Ungt Spor«. Som lærer 
i fortællefaget på Efterskolen i Vostrup var 
hun et direkte forbindelsesled til nogle af 
festivalens yngste fortællere.

Fortællelob
Lene skriver: »Som fortæller og ung dra
maturgistuderende var jeg optaget af in
teraktiv fortælling og skabte konceptet 
’fortælleløb’. Det gik ud på, at jeg fortalte 
starten på et eventyr. Herefter skulle bør
nene og deres forældre hjælpe mig med 
at finde på resten. Som inspiration brugte 
vi Nørre Vosborgs fantastiske univers. Vi 
gik på skattejagt i små uhyggelige rum,

Fortællinger i det 
fri. En fårehyrdes 
fortælling. Berit 
Kii 1erich i 2007.
Foto: Kim Olsen.
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laden, klokketårnet, fangekælder, vinkæl
der, soveværelset. Jeg tror ikke, at der er 
et sted, hvor fortælleløbet ikke har været 
i gennem årene. Jeg var så optaget af 
denne rejse - hvor man med publikum og 
de ting, vi fandt undervejs, skabte en hi
storie sammen - at det også blev omdrej
ningspunktet for mit speciale«.

Gennem årene er der kommet nye spor 
til f.eks. fortællinger i det fri og livs
fortællinger, mens andre spor er forsvun
det. De mundtlige fortællinger er altid 
på vej - til en ny fortæller og til en ny 
tilhører. Fortællingernes spor i landskabet, 
i kulturen og i sindene er som et fint 
spind eller netværk over hele kloden. Dis
se fortællespor snor sig ind på fortæl
lefestivalen på Nørre Vosborg.

Herregården og fortællefestivalen1
Gennem ti år er fortællefestivalen nu ble
vet sat i scene omkring den gamle herre
gård Nørre Vosborg her på Ulfborg-egnens 
flade marker. Og hvert år er fortællere fra 
hele landet, professionelle og amatører, 
unge og gamle, kommet rejsende til. Den 
over 700 år gamle ramme for festivalen 
taler sit eget sprog. Der har huseret mange 
skæbner i herregårdens gange, sale og 
kældre, og dermed indeholder stedet, alle
rede inden fortællerne og tilhørerne ind
tager deres pladser, mange fortalte og 
endnu ufortalte historier. Den gamle her
regård spoler automatisk tiden tilbage, og 
man smider uden megen omtanke uret og 
mobilen og tænker sig hen til en anden 
tidsopfattelse. Her er ingen skærme eller 
computere, her foregår alt live.

Rammerne løfter tilhøreren ind i en 
ukendt fortid, hvor alt både så ud og var 
helt anderledes. Undtagen det at være 
menneske. Dermed bliver der trukket et 

spor gennem historien, hvor fortællingen 
er det vidnesbyrd, der stadig er i live.

De tomme rum på herregården fyldes på 
ny, og der er også tænkt over sammenspillet 
mellem fortællinger og de fysiske rammer. 
1 festivalens program bliver der kræset for 
samspillet mellem fortælling og scenografi: 
For eksempel æblefortællinger ude i her
regårdshaven under de store træer, de højt- 
svungne dramaer i den store riddersal, gy
ser-fortællinger i fangekælderen, vestjyske 
fortællinger i den intime dagligstue, bi
belske fortællinger rundt om egetræs
bordet i den lille spisestue med et tik
kende pendul-ur på væggen og impro
viserede fortællinger omkring komfuret i 
det gamle herregårdskøkken.

Menneske og fortælling
Den gode fortælling - en fortæller og nog
le tilhørere, et tidsrum med nærvær og 
indlevelse - synes marginaliseret i dagens 
kulturelle virkelighed, hvor der oftest skal 
være uforpligtende smæk for skillingen.

Det er ikke en privat oplevelse, man har, 
når man sidder og lytter til fortælleren. 
Det er et socialt, men også intimt øjeblik, 
når man sidder der uden fornemmelse for 
tid og alverdens bekymringer i mødet med 
en god fortælling og en god fortæller, og 
alle kulturer har dem, eller skal man sige, 
bar haft dem. Kun få i dag kan rent faktisk 
fortælle fortællingerne fra vor egen kulturs 
base. Man kan tage I I.C. Andersen ned fra 
hylden. Nærmere kommer formentlig kun 
få.

Om det så er det store eventyr eller den 
lille, skæve, vestjyske vrøvlehistorie, så 
er fortællingen stedet, hvor vi som men
nesker opløses i et fællesskab, hvor vi alle 
er mennesker med de samme vilkår, be
hov, længsler og det samme fejlbarlige
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Anna-Marie Helfer bar fortalt nia ngen en 
historie på Fortalte Festival Vestjylland. 
Foto: Tommy Bay.

Mundtlig fortælling i nutid
Den mundtlige fortælling har som kunst
form haft trange kar. Den er ikke længere 
en naturlig del af vore vante kulturelle 
aktiviteter, selv om den hele tiden ligger 
der i baggrunden. 1 fortællingens klare 
symbolik ligger koderne til vores kultur, 
og så har vi i den moderne travlhed rent 
forglemt, hvad den egentlig kan.

Den vestjyske fortælletradition er helt 
speciel i kraft af, at den har overlevet, selv 
om den har haft hårde odds imod sig. Den 
vestjyske fortælletradition er levende, men 
den er specielt båret af ældre fortællere, 
og skal den overleve, skal der fornyelse og 
yngre fortællere til.

At den danske fortælletradition har 
været særlig stærk i Vestjylland, fandt for
tælleren Lene Skovhus ud af, da hun be
gyndte at søge efter sit kulturelle stå-sted 
via fortællingerne og sagnene i folke
mindesamlingerne. Og det at fortælle vest

begær. Her foregår livets elementære for
handlinger ansigt til ansigt med kær
ligheden, døden og menneskelivets stra
badser. I fortællingen lærer vi således livets 
vilkår at kende, og vi forstår, hvad det vil 
sige at være menneske på godt og ondt. 
Moralen trænes, og fantasien udfordres. 
Her er vi på en gang helt trygge og helt 
overladt til fortællingens ukendte sti.

Vi ved i dag, at fortællingerne er meget 
vigtige i et menneskeliv: det er i fortæl
lingerne, vi forstår, hvem vi er, og hvis vi 
er fortrolige med fortællinger, lærer vi at 
kæde vores eget liv sammen til en helhed. 
Derfor er fortællingerne igen ved at ß 
fodfæste i det moderne kulturliv, gravet 
frem og formidlet af ivrige fortællere.

Lene Skovhus fortæller med sit vestjyske sinde
lag. Foto: Tommy Bay.
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jyske historier på Nørre Vosborg er noget 
helt særligt for hende: »Det er sjovt at 
mærke, hvor meget det åbner op, når man 
står og fortæller nogle af de her vestjyske 
fortællinger herovre. Det er helt vildt. 
Og når man selv er herfra, som jeg er, så 
kan man tillade sig at trække den endnu 
længere. Jeg er en del af den kultur og 
kan tillade mig at gøre lidt grin med 
den. Jeg har fundet nogle rødder i de her 
vestjyske historier. Det her er på sin vis 
en måde, hvorpå jeg kan hente noget fra 
mine vestjyske rødder. Som yngre var det 
jo noget, jeg flygtede fra. Nu er det noget, 
jeg er ret stolt af. Her er fødderne godt 
plantet i mulden med et konstant glimt af 
selvironi i øjnene.«

Nu må det være tid for nogle historier! 
Men desværre kan du ikke høre dem, da 
du jo sidder og læser. Det unikke ved »at 
høre« er det sammenspil, der opstår mel
lem fortælleren og lytterne - den slum
rende ånd bliv vakt. Der skal leves med en 
fortælling.

Brødene og fiskene
Knud Jacobsen sluttede i år 2008 festivalen 
af med at fortælle lignelsen om »brødene 
og fiskene« fra Matthæusevangeliet, kap 
14.

Her får du Knuds genfortælling: 
»Genezaret sø er den største af søerne i 
Gal i læa. Her på bredden gik en dreng og 
kedede sig. Han var med sin far, som gik 
ude i søen i vand til livet med sit fiskenet, 
som han kastede og samlede op og kastede 
igen. Drengen fulgte efter inde på bredden, 
i den ene hånd havde han farens bukser og 
i den anden hånd den kurv, moren havde 
givet dem med fra morgenen med brød til

Knud kan gøre Biblens fortællinger lei ende og 
nænærende. Poto: Kim Olsen.

dagen og med de fisk, faren havde fanget, 
og det var ikke blevet til ret mange indtil 
nu. Og det var så kedeligt.

Så er det, drengen ser nogle mennesker 
komme hen imod sig. Da de kom nærmere, 
spørger faren dem om, hvor de skal hen, og 
en af de forreste peger ud over søen: »Se 
den båd derude, det er Jesus fra Nazaret, 
og vi vil over at høre ham fortælle«. Jesus 
fra Nazaret, det er jo ham, der kan trylle. 
Drengen har hørt, at Jesus engang var til 
bryllup oppe i landet, og der slap vinen 
op, men Jesus havde bare sagt til tjenerne, 
at de skulle hælde vand op, og så blev det 
til vin. Ham ville han godt nok gerne se, 
og heldigvis besluttede faren, at de skulle 
sætte sig og lytte til denne spændende 
mand, og drengen sad al lerforrest.
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Og Jesus fortalte flere spændende hi
storierom Gudsriget, og folk spurgte ham, 
og han svarede dem, men på et tidspunkt 
er der en af mændene, der prikker Jesus på 
skulderen og siger: »Nu må du holde op 
med at snakke, for folk skal hjem og have 
deres aftensmad.« Oj«, drengen havde slet 
ikke opdaget, at der var gået så lang tid. 
Men Jesus sagde til manden: »Har vi ikke 
noget, vi kan give dem?« Drengen så jo 
nok det fjæs, manden satte op, da han 
pegede på drengens kurv og sagde: »Det 
er alt, hvad jeg kan se, et par fisk og måske 
fem brød til deling for alle de mennesker!« 
Men Jesus bad folk om at sætte sig, og 
han bad drengen om kurven, og drengen 
skyndte sig at rejse sig og gå hen til Jesus 
med den. Så tog Jesus et brød, velsignede 
det, rev det i stykker og begyndte at dele 
ud til folkene, og af det lille brød blev der 
nok til alle de mennesker, der var der, og 
alle blev mætte.

Drengen skyndte sig at løbe hjem for 
at fortælle historien, og den første han 
mødte, var hans gamle bedstemor. »Bed
stemor, bedstemor, jeg har set Jesus fra 
Nazaret, og han kan trylle.« Og så fortalte 
han bedstemoren, hvordan Jesus havde 
velsignet brødet, revet det i stykker og 
delt ud af det, »og der blev mere om mere 
mellem hænderne på ham, og der blev nok 
til alle. Og bedstemor, der var flere tusind 
mennesker.«

Bedstemoren blev helt tavs, og da hun 
havde siddet stille lidt, sagde hun: »Ja, det 
er sådan, det er. Det er, når man deler med 
hinanden, det sker.«

Denne fortælling var en fantastisk flot 
afslutning. Ordene kan mætte mange men
nesker, og en weekend med fortællinger 
fra morgen til aften, hvor fortællinger er 
blevet delt og har fundet genklang i man

ge flere menneskers hjerte, må gøre verden 
til et rigere sted.

Frøken Jensen sender en pakke
I 2014 fortalte Else Christensen, der er 
fortæller fra Skive og medlem af Vestjyl- 
lands Fortællere, denne historie. Else for
talte historien på dialekt fra Nørlem ved 
Lemvig - teksten er dog skrevet på rigs
dansk.

Her får du Elses fortælling:
»Jeg vil gerne fortælle om, hvordan det 
gik til, at jeg engang i mine unge dage 
fik tilsendt en speciel pakke med posten. 
I pakken var der en dåse krabbeklør og 
en æske med brændte figner. Sådan noget 
havde jeg da aldrig smagt før. Jeg var

Else har en særlig evne til at folde hverdagens 
historie ud til den skønneste fortælling. Foto: 
Tommy Bay.
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ung og nyforelsket, og jeg skulle besøge 
ham for første gang på hans værelse. Han 
havde lejet et kælderværelse, hvor der var 
adgang til wc og et lille interimistisk te
køkken ude på gangen. Der stod bare en 
Madam Blå på et gasblus. Jeg ved ikke, 
hvad der var bag det ternede forhæng under 
det lille bord, men der kunne da ikke være 
plads til ret meget. Han plejede også at 
spise ude, eller også så spiste han hjemme 
hos sin mor. Nu stod der en plasticpose 
fra Trica-markedet ved siden af bordet, 
for han havde købt ind til hyggemad for 
to, inden han hentede mig ved toget.

Han insisterede på at være alene derude 
på gangen for at lave maden til os, så jeg 
blev placeret inde på hans sovesofa med 
en gul sodavand. Der sad jeg så og glat
tede på den brun ternede nederdel og var 
da lidt nervøs og spændt ved det hele.

Der lå to hæklede dækkeservietter på det 
lille kakkelbord foran mig. Det var sådan 
nogle gule nogen med orange striber. Der 
stod også en flaske med et stearinlys i, og 
man kunne se, at stearinen havde løbet 
ned over det bast, der var omkring flasken, 
mange gange. På væggen under det smalle 
kældervindue hang der en guitar, og i 
hjørnet stod der en stor grøn glasvase med 
nogle dunhammere i. Bag ved mig — på 
væggen over sovesofaen - hang der en flot 
roset af en tørret bjørneklo. Ja, der var da 
egentligt ret så pænt der på hans værelse.

Det varede længe, inden han kom ind, 
men endelig stod han der med en tal
lerken i hver hånd. Vi skulle have fransk
brød med rejer. De var flot pyntede med 
en tyk stribe mayonnaise nedover og så
dan en snoet citronskive på hver.

Så satte han sig ned på sovesofaen ved 
siden af mig, og mens vi spiste, kiggede 
han så sært på mig flere gange, og han 

spurgte mig, om det smagte godt. Jo, 
det gjorde det da. Hvor forskelligt kan 
en franskbrødsmad med rejer da smage/

Ja, vi fik da spist, og så gik aftenen med 
- ja lidt guitarspil - og hvad man elleres 
sådan kan finde på på sådan et lille hummer, 
når man er ung og ny forelsket! Senere så 
skulle vi have natmad, og nu måtte jeg 
godt komme med ud på gangen - nu var 
det jo som om, vi kendte hinanden lidt 
bedre. Han havde købt hønsekødssuppe ~ 
to dåser sådan med det hele - det skulle 
bare varmes - men så var det jo, at han 
kom i tanker om, at han ikke havde nogen 
gryde. Men så viste han, at han ikke var 
tabt bag en vogn. Måske var det dengang, 
at jeg faldt sådan helt og aldeles for ham. 
Han fattede resolut Madam Blå - tog den 
med ud på toilettet, hvor den blev skyllet 
godt og grundigt under vandhanen - og så 
kom suppen op i den. To dåser kunne der 
lige være, og så stod det der på gas-blusset 
og duftede noget så himmelsk.

Sæt dig bare ind — sagde han - og så blev 
jeg udstyret med to dybe tallerkener. Jeg 
satte mig ind på sovesofaen. Lidt efter kom 
han ind — tha daa! - med kaffekanden - ja, 
han så nærmest ud, som om han havde 
gjort en stor opfindelse, da han begyndte 
at hælde suppen ud ad tuden. Det gik da 
også meget godt i begyndelsen - men - så 
var det jo, at bollerne satte sig fast i tuden, 
og vi kom sådan til at grine. Det var lidt 
besværligt at fa suppe og boller ned i tal
lerknerne, men da det var lykkedes - ja 
så smagte suppen da slet ikke så ringe. Så 
var det, at han fortalte mig, hvorfor han 
sådan havde kigget på mig, da vi spiste 
rejemadder. Han havde glemt at købe smør, 
og det var jo ikke så nemt at få de små rejer 
til at blive på franskbrødet, så han havde 
smurt et ordentligt lag mayonnaise på.-<
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J a, og bollerne i tuden hang.
Foto: Helle Skaarup.

Else foresætter: »Ja tænk jer — ham er 
jeg gift med den dag i dag. Madam Blå 
blev brugt som sangskjuler til vores bryl
lup - og jeg må nok sige, at det er gået 
fremad med kogekunsten siden. Vi har 
tit grinet af den historie, og et stykke tid 
efter så var det, at jeg sendte historien ind 
til Hjemmet. Der havde de sådan en side, 
der vist hed: »Sådan er livet«. Min historie 
kom i bladet og blev valgt til ugens brev. 
Gantriis havde tegnet en fin tegning af hele 
sceneriet. Øverst stod der: »Og bollerne i 
tuden hang«, og nederst stod der: »Frøken 
Jensen sender en pakke til en mindeaften.«

Fra Nørre Vosborgs skatkammer
Det emmer af fortælling på Nørre Vosborg, 
og i arkiverne er et stort skatkammer 
heraf. Jeg gik på opdagelse og fandt de 
fortællinger frem, som på forskellig vis 

kunne fylde liv og sjæl mellem de gamle 
mure og fortælle Nørre Vosborgs lange 
historie. Undervejs har jeg ofte tænkt på, 
hvor fortællingerne kom fra, og om de 
havde rod i virkeligheden. Gennem mine 
10 år på Nørre Vosborg er der sideløbende 
blev forsket i Nørre Vosborgs historie. Det 
har vist sig, at mange af fortællingerne 
har rod i de historiske facts. En af de for
tællinger, der er blevet fortalt til de mere 
end 100.000 gæster, der gennem årene er 
blevet vist rundt på Nørre Vosborg siden 
min tiltræden, er historien om Manden 
i den blå kappe.

AL/zWe« i den bid kuppe
- genfortalt af Ingrid Hvass:
»Engang for længe siden, måske er det 
1000 år siden, da lå der en borg, lidt 
her vest for, tættere på Storeå og fjorden. 
Derude i det lave engområde lå der en 
borg, men en dag kom Blåmanden og 
væltede den.

Så kom Niels Bugge, og han byggede 
det andet Vosborg - han byggede også 
ude i engen, tæt ved Storeå, men på et 
sikrere sted, mente han. Niels Bugge vil
le bygge en stærk borg, et værn mod ufreds- 
mænd og fremmede hære. Og han hyrede 
én af Europas dygtigste bygmestre. Og 
bygmesteren kom og byggede Vosborg 
med et mægtigt og solidt tårn.

Da borgen og tårnet stod færdig, fik 
bygmesteren sin betaling og red af gårde. 
Men Bugge ville prøve ham: han ville være 
helt sikker på, at det var solidt arbejde, 
bygmesteren havde lavet. Så han sendte én 
af sine svende af sted. Svenden indhentede 
bygmesteren og råbte: »Mester, Mester, tår
net hælder!« Hvis bygmesteren vendte sig 
om for at se, om det var sandt, skulle 
svenden hugge ham ned og komme tilbage



122 FORTÆLLESSPOR I VESTJYLLAND

med hans betaling. Men bygmestren vend
te sig ikke om, han fortsatte, mens han 
sagde: »Ikke hælder tårnet, thi trofast har 
jeg bygget det, men sig til din herre, at 
engang vil der komme en mand fra vest, 
indhyllet i en blå kappe, og han vil fa 
tårnet til at hælde!«

Og det skete - ikke lige med det sam
me, men en dag kom manden i den blå 
kappe og væltede det andet Vosborg. Og 
da byggede man - lidt længere mod øst - 
Det ny Vosborg.

Men hver nytårsnat, i midnatsstunden, 
da rejser det gamle Vosborg sig. I al sin 
pragt og herlighed rejser det sig over 
engene, og på gårdspladsen sidder Niels 
Bugge på en snehvid hest.«

Varslet om manden i den blå kappe blev 
virkeliggjort i 1 SOO’tallet - hvor herre
gården blev skyllet over ende og flyttet 
længere ind i landet. I forskningsprojektet 
blev der i 2008 lavet arkæologiske udgrav
ninger der, hvor man troede, at den gamle 

borg havde ligget. Men det viste sig, at 
den borg, der blev gravet frem, stammede 
fra 1500’tallet. Det sås bl.a. på de fund af 
mønter, kakler m.m., der blev gravet frem. 
Forskerne måtte på jagt igen for at finde 
den gamle borg fra 1300 tallet. Og i 2010 
fandt de den tættere på Nissum Fjord, og 
fandt tilmed et stort tårn, der var vælter. 
Det var ærefrygtindgydende at se den 
fysiske form på den fortælling, der var 
kommet ril live inde i mig gennem mine 
utallige rundvisninger på Nørre Vosborg, 
og som er blevet fortalt gennem mange 
hundrede år.

Guldæblet
I generationer har Nørre Vosborg haft en 
stor betydning for Vestjylland. Det at have 
noget at se op til nærer vores drømme og 
kan fremme drivkraft og foretagsomhed. 
En af de fine fortællinger på Nørre Vosborg 
handler netop om dette. Det er historien 
om Peder Tang og guldæblet. Hør selv:

Flaget er hejst for 
drømmen. Festivalen 
2006. Foto: Villa.
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»Fæstebondesønnen Peder Tang - mid
ten af 1700’tallet - blev som dreng sendt 
i engen for at vogte får. Mens han gik der, 
kunne han se op til den fine gamle borg, 
der lå - hævet over de fugtige enge - på 
grusknolden. Han tænkte: »Hvem der dog 
bare var Leth! Hvem der dog bare var 
herremand!« Mange kaldte den slags dag
drømme for bondegriller. Den jyske be
skedenhed levnede ikke megen plads for 
tro på, at det var muligt at virkeliggøre 
den slags drømme. Men Peder turde 
drømme. På vej hjem fra engen mødte 
han en gammel kone, der var ude og sælge 
æbler. »Åh, du gamle æblekone, giver du 
et æble?« spurgte Peder. Æblekonen blev 
vred og sagde, at han skulle skamme sig. 
»Du stygge dreng! Hvordan kan du få dig 
selv til at tigge et æble hos mig fattige 
kone? Du, som selv bærer et guldæble i din 
hånd?« Peder forstod ikke meningen, men 
det viste sig mange år senere, at den gamle 
æblekone havde ret. Hans drengedrøm gik 
i opfyldelse. I 1782 købte Peder Tang 
Nørre Vosborg. Han blev herremand.«

Jeg holder utrolig meget af denne hi
storie. For i det at turde drømme og se det 
for sig, som man ønsker sig, ligger der en 
utrolig styrke. Den kraft, der ligger gemt 
heri, er helt afgørende.

Havmanden

I Axel Olrik’s bog »Danske Sagn og /Even
tyr fra Folkemunde«, udgivet i 1918, er en 
fortælling fra Vestjylland: »Havmanden 
fra Husby Strand«. Denne historie blev 
fortalt af A.E.M. Tang, der var herremand 
på Nørre Vosborg, til H.C. Andersen i 
1859 under hans besøg på Nørre Vos
borg. H.C. Andersen fortæller i sin dag
bog, at Tang fortalte ham historier på 
vej fra Holstebro mod Nørre Vosborg, 

og H.C. Andersen har gengivet historien 
i sit eventyr: »Historien fra klitterne«. 
Så H.C. Andersen var ikke alene en god 
historiefortæller selv, men han forevigede 
også en lang række folkefortællinger fra 
sine besøg rundt i landet.

»Det skete engang, at der blev en Hav
mand skyllet op på Husby Strand. Folk 
fandt ham dér, og så syntes de det dog 
rettest at føre ham til Kirkegaard, skønt 
- han saa jo ikke rigtig ud som andre 
mennesker. Men efter at det var gjort, 
tog Havet voldsomt ind af Landet hvert 
eneste Aar. Folk blev rædde, det vilde tage 
baade Kirke og Kirkegaard, dersom det 
skulde blive saadan ved, den ting kunne 
ikke undgaas. Men saa blev der kendt dem 
det Raad, at de skulde kaste Havmanden 
op ad Kirkegaarden og lægge ham ved 
Havsiden. De fik da laste og Graven aab- 
net: da sad han dernede og sugede på sin 
ene Taa. De bar ham ned til Havsiden og 
lagde ham dær. Saa sagde han: »Nu skal I 
ha’ tak for det. Havet skal nu ingen skade 
mere gøre hverken Kirke eller Kirkegaard, 
for det skal lægge lige saa meget Land til, 
som det har taget fra«. Og det gjorde det 
ogsaa. «

Det magiske rum
Gennem de 10 år, der er gået siden brevet 
fra de vestjyske fortællere landede på mit 
bord, har jeg mange gange tænkt over, 
hvorfor jeg er så fascineret af den levende 
fortælling. For mig giver den levende for
tælling mulighed for at mærke den magi, 
der opstår, når fortællingen kommer til live 
i rummet mellem fortælleren og tilhørerne. 
Det sker ikke af sig selv, men fordrer, at så
vel tilhørerne som fortælleren er nærvær
ende i det nu, der er. Nærværende i forhold 
til fortællingen, fortælleren og sig selv - og
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Et lyttende publikum fra festivalen i 2013. Eoto: Kis Thesbjerg.

samtidig fraværende i forhold til alt mu
ligt andet.

For at magien kan opstå, kræver det, 
at tilhøreren er villig til at åbne sit sind 
og hjerte for fortælleren og fortællingens 
budskab. I en tid, hvor vi bombarderes 
med informationer døgnet rundt, bliver 
vi som mennesker nødt til at lukke ned 
og forskanse os bag tykke forsvarsværker. 
Så det at turde lukke op kan opleves som 
livsfarlig. Men i det magiske rum kan du 
i tryghed lade dine hjertekamre åbne sig. 
Tør du det, kan du opleve fortællinger, 
der rummer aspekter af livet forbundet 
med store følelser - sorg og glæde, had og 
kærlighed, frygt og tryghed, griskhed og 
gavmildhed, hovmod og ydmyghed - som 
vi alle på forskellig vis har oplevet i livet. I 
fortællingens univers kan vi være sammen 
om at være mennesker, med alt hvad det 
indebærer.

Fra fortællerens side fordrer det en 
dybt følt kontakt med fortællingen og 

dens budskab, men det er ikke nok. Den 
gode fortæller har en opmærksomhed, der 
rækker langt ud over egen indre verden. 
En opmærksomhed, der favner hver eneste 
tilhører i rummet.

Der er mere end nogen sinde brug for 
den levende historie. Fortællingen kan 
noget på et helt andet plan. Vores nuvæ
rende kulturminister Marianne Jelved ta
ler om to sprog: det rationelle sprog, som 
skal læres og det æstetiske sprog, som 
skal vækkes. Hvad vil det sige at vække 
et sprog? For mig sker det, når jeg som 
tilhører sidder stille og hører en historie
fortæller fortælle sin historie - og pludselig 
kan man mærke, hvordan ordene beskriver, 
hvordan livet former sig inde i mig. Det er 
ikke alle ordene, ikke enhver fortæller eller 
fortælling, der rammer rent - men når det 
sker, er det vidunderligt.

Der er i tidsånden en stor fokusering 
på det målbare, og her er fortællingen en 
værdifuld modvægt. Alt hvad der ikke er
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Fortællinger krydret med 
musik. Fra åbningen af 

Fortælle Festival i 2012.
Foto: Kis Tbesbjerg.
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rationelt, skal der argumenteres ekstra for, 
da værdien er svær at måle. Der stilles krav 
til at argumentere for, hvorfor der er brug 
for en fortællefestival. Og til det spørgsmål 
vil jeg stille et modspørgsmål: »Hvorfor er 
der brug for det Det Kgl. Teater?« Det er 
for mig indlysende, at vi ikke vil nøjes med 
at læse Shakespeare, Holberg, Strindberg, 
Ibsen m.fl. Vi vil se dem levendegjort af 
mennesker af kød og blod. På samme måde 
vil vi ikke nøjes med at læse eventyrene. 
Der kommer noget fuldstændig andet til, 
når de genfortælles. Og dette andet kalder 
vi åndsliv og fællesskab.

Kulturlivet i Vestjylland
Fortællefestivalen har faet stor betydning 
for kulturlivet i Vestjylland. Ingrid Hvass 
siger herom: »Festivalen fungerer som en 
saltvandsindsprøjtning på både fortællere 
og publikum. Det er tydeligt, at festivalen 
sætter sig spor i kulturlivet i Vestjylland, 
og at festivalen har skabt opmærksomhed 
omkring vestjysk fortælletradition i hele 
Danmark. Alle involverede fortællere in
spireres og bekræftes i deres kulturelle 
identitet og virkeområde, de fortæller ikke 
kun på festivalen, men er aktive og igang
sættende året rundt - der, hvor de nu bor
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og arbejder. Festivalen har udviklet sig 
til et mødested for fortællere og er tillige 
blevet udgangspunkt for mange og spæn
dende aktiviteter og initiativer. I løbet 
af festivalen og i festivalens kølvand ud
vikler der sig nye netværk af fortællere 
og spændende samarbejdsrelationer. Og 
fortællefestivalen har helt sikkert påvirket 
den mundtlige fortællekunst i Danmark. 
Fortællefestivalen opsamler ikke blot gam
mel og næsten glemt kulturarv, den er 
med til at skabe og aktualisere vor tids 
fortællinger. Den 12. og 13. september blev 

der for 10. gang afholdt fortællefestival på 
Nørre Vosborg. Den vestjyske fortælling 
er stadig lyslevende. «

A rtiklen er skrevet i teet samarbejde med Ingrid 
Hvass. Tak til Knud Jacobsen. Lene Skovhus. 
Matthias Borel lo og Else Christensen for bidrag 
til artiklen.

Note 1:
Matthias Borello var med på fortæl lefest i valen i 
2009 og skrev en artikel om festivalen Store dele at 
artiklen er brugt i dette afsnit.

Helle Skaarup, født og opvokset på 
Thyholm, 1963, uddannet cand.merc. 
fra Handelshøjskolen i Kbh.
Har tidligere været direktør for 
Skagen Odde Naturcenter og formand 
for Skagen Festivalen. Siden 2005 
direktør for Fonden Nørre Vosborg. 
Fra marts 2015 forstander 
på Løgumkloster Refugium.

Ingrid Hvass, født i Holstebro 
1955, cand.mag. i dansk og 

teatervidenskab. Professionel 
fortæller og initiativtager til 
fortællefestivalen. Startede i 

2011 Fortælle Galleriet 
i Vestergade, Holstebro.

Matthias Hvass Borello, født i
Helsingør 1977, cand.mag. i klassisk 
græsk og moderne kulturformidling. 
Kunstkritiker og kurator, redaktør på 
webportalen »Kunsten.nu«.



Historisk Samfund for Ringkøbing Amt
Foren i ngsmeddelelser

BERETNING FOR ÅRET 2014 
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt 
har til formål at udbrede kendskabet til 
og styrke interessen for lokalhistorien i 
det gamle Hardsyssel. Historisk Samfund 
udgiver »Hardsyssels Årbog« og arrangerer 
et årsmøde om foråret og et sommermøde. 
Møderne kombineres ofte med besøg på et 
sted, der har historisk interesse. Alle in
teresserede er velkomne til at deltage i 
disse arrangementer.

Styrelsen
I 2014 afholdt Historisk Samfund års
møde med generalforsamling søndag den 
30. marts på Spjald Fritidscenter. På gene
ralforsamlingen afgik samfundets formand 
gennem flere år, Anna Marie Touborg. 
Jens Peter Andersen og Jens Olufsen blev 
genvalgt, mens Jane Krause blev nyvalgt 
til styrelsen. Børge Sørensen blev ligeledes 
genvalgt som revisor.

Styrelsen konstituerede sig Per Lunde 
Lauridsen som formand, Bent Skaarup Pe
dersen som næstformand, Jens Peter An
dersen som kasserer og Gudrun Gormsen 
som sekretær. Jens Johannesen er redak
tør for Hardsyssels Årbog, mens Kurt 
Guldbæk, Hans Herping, Jane Krause og 
Per Lunde Lauridsen indgår i redaktions
udvalget. Knud Munk Nielsen, Jens Oluf
sen og Bent Skaarup Pedersen udgør mø
deudvalget. Kurt Guldbæk og Jane Krause 
har ansvar for foreningens hjemmeside. I 
2014 nedsatte Historisk Samfund end
videre et udvalg, der skal forberede ud
givelsen af en bog om fattiggårde i det 

tidligere Ringkøbing Amt. Udvalget be
står af Hans Herping, der er formand, samt 
Bent Skaarup Pedersen, Kurt Guldbæk, 
Jens Johannesen, Jane Krause og Gudrun 
Gormsen

Styrelsen har i 2014 afholdt fem møder, 
hvor planlægning af årbogen og program
lægning af møder for medlemmerne har 
været faste punkter. Udvalget vedr. bogen 
om fattiggårde har afholdt to møder.

Møder
Historisk Samfund lægger vægt på at være 
synlig i alle de 18 tidligere kommuner i 
det gamle Ringkøbing Amt. Derfor af
holdes samfundets arrangementer forskel
lige steder. I 2014 blev årsmødet afholdt 
på Spjald Fritidscenter i Herning Kom
mune, mens sommermødet fandt sted på 
Frilandsmuseet Hjerl Hede i Holstebro 
Kommune.

Alle interesserede kan deltage i møderne 
og andre arrangementer, og det er gratis, 
også for ikke-medlemmer.

Årsmødet den 30. marts 2014 samlede om
kring 70 deltagere på Spjald Fritidscenter. 
Efter generalforsamlingen holdt museums
inspektør, dr. phil. Esben Graugaard fra 
Holstebro Museum, et foredrag med titlen 
»Vestjyske matadorer og verdensmænd«. 
Det var en meget levende og spændende 
fortælling om nogle af de mænd, der var 
aktive i den navnkundige vestjyske stude
handel.

Sommermødet den 14- juni 2014 fandt sted
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på Frilandsmuseet Hjerl Hede. Formanden 
for Historisk Samfund, museumsinspektør 
Esben Lunde Lauridsen fra Ringkøbing- 
Skjern Museum, indledte mødet med et 
foredrag om »Rakkerne i Vestjylland«. 
Her fortalte Per Lunde Lauridsen bl.a. om, 
hvordan befolkningens syn på rakkerne 
ændrede sig i slutningen af 1700-tallet. 
Fra at være en befolkningsgruppe, som 
beskæftigede sig med renholdelse af by
erne, straf af forbrydere og flåning og fjer
nelse af selvdøde dyr, blev rakkerne og 
deres slægtninge til socialt udstødte men
nesker uden fast opholdssted. De omkring- 
vandrende rakkere skabte store problemer 
for sogneråd og fattigkommissioner. Rak
kerne søgte især til de øde hedeområder 
i Vestjylland, hvor myndighederne ikke 
rigtig opretholdt ro og orden.

Efter det fælles kaffebord viste tidligere 
borgmester i Vinderup Kommune, Holger 
Hedegaard, rundt i frilandsmuseet og for
talte bl.a. om restaureringen af museets 
fynske landsbykro. Sommermødet blev 
med omkring 130 deltagere et af de bedst 
besøgte sommermøder i Historisk Sam
funds historie.

Hardsyssels Årbog 2015
Hardsyssel Årbog er udkommet hvert år 
siden 1907. Årbogen 2015 udgives i anden 
række, bind 49, og bidragene til årbogen 
2015 har en meget fin geografisk spred
ning. Således bringer den en artikel om 
det gyldne alter i Staby Kirke og en om 
Struer Statsgymnasium under besættelsen. 
I to artikler fortælles der vestjysk erhvervs
historie. I den ene berettes om Troldhede 
og Troldtekt og i den anden om fabrikant 
Leif E. Hansen og Ribo Vinduer. En ar
tikel handler om færgefarten og broen 
ved Borriskrog, og to artikler har social

historisk indhold. I den ene fortælles om 
natmandskvinden Anne Marie Grønnings 
tragiske levnedsløb, og i den anden hand
ler det om at være enlig mor i begyndelsen 
af 1800-tallet. Per Madsen tager ud
gangspunkt i Hosekræmmeren og fortæl
ler om Steen Steensen Blicher, en tid og 
en egn, og trækker linjer op til nutiden. 
Endelig behandler Helle Skaarup vestjysk 
fortællekunst og fortællefestivaler på Nr. 
Vosborg.

For den historisk interesserede er de 
mange årbøger, Historisk Samfund har 
udgivet, en stor fond af viden om Vesr- 
jyllands historie og udvikling. Det er vig
tigt, at årbogen er vedkommende og taler 
til nutiden. Derfor er redaktøren altid på 
udkig efter bidrag til årbogen, der fortæller 
om begivenheder, lokaliteter eller personer 
fra Ringkøbing Amt. Alle emner - meget 
gerne også nutidige problemstillinger - 
har interesse. Redaktionen er åben for alle 
ideer og forslag. Redaktørens adresse er: 
Jens G. Johannesen, Birkevej 11, 7830 
Vinderup. E-mail: jjoh.post@gmail.com. 
Han træffes også på tlf. 97 44 13 93 og 60 
54 97 35.

Forfattere til artikler i årbogen mod
tager 10 frieksemplarer af bogen. Medlem
mer af Historisk Samfund for Ringkøbing 
Amt modtager årbogen som en del af 
medlemsskabet. Årbogen sælges gennem 
Historisk Samfund og hos lokale bog
handlere. Flere boghandlere præsenterer 
den nye årbog smukt og på en frem
trædende plads i deres forretninger, når 
den udkommer. Det glæder naturligvis 
styrelsen at se, og det er Historisk Samfund 
meget taknemmelig for. Ligeledes er det 
en glæde for styrelsen, at årbogen har fået 
pæn omtale på et synligt sted i de lokale 
aviser.

mailto:jjoh.post@gmail.com
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Årbøger og bøger til salg
Det er stadigvæk muligt at købe ældre 
årbøger, og medlemmer af Historisk Sam
fund kan erhverve årbøger til meget fa
vorable priser. En prisoversigt kan ses på 
foreningens hjemmeside. Historisk Sam
fund for Ringkøbing Amt har endvidere 
udgivet andre lokalhistoriske bøger. En 
oversigt og priser kan ligeledes ses på 
hjemmesiden.

Medlemstilbagegang
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt 
har med udgangen af 2014 758 medlem
mer. Samfundet har mistet 48 medlemmer 
i årets løb, og kun 26 nye er kommet 
til. Styrelsen må desværre konstatere, at 
medlemstallet er i markant tilbagegang. 
Derfor er styrelsen naturligvis optaget 
af, hvorledes man kan skaffe flere nye 
medlemmer. Ligeledes har styrelsen drøf
tet, hvorledes man kan gøre mere for de 
medlemmer, foreningen allerede har. Der 
er stor interesse for lokalhistorie, og sty
relsen er derfor optaget af, hvorledes man 
kan styrke interessen for lokalhistorie i 
Ringkøbing Amt, herunder hvordan man 
kan gøre opmærksom på de aktiviteter, 
Historisk Samfund tilbyder.

Nyhedsbrev, e-mail service 
og Facebook
Styrelsen har besluttet, at der et par gange 
om året skal udsendes et nyhedsbrev til 
medlemmerne. I 2014 er der udsendt tre 
nyhedsbreve, og styrelsen modtager gerne 
reaktioner herpå.

Nyhedsbrevene udsendes kun til med
lemmer, der har tilmeldt sig ordningen 
om at modtage meddelelser fra Histo
risk Samfund pr. mail. Ligeledes udsen
des meddelelser om eventuelle arrange

menter ud over invitationerne til gene
ralforsamlingen og årsmødet kun til 
medlemmer, der har tilmeldt sig orien
tering via mail. Det er imidlertid kun en 
mindre del af medlemsskaren, som har 
tilmeldt sig denne service. Styrelsen vil 
derfor gerne opfordre alle til at tilmelde sig 
ordningen. Forudsat naturligvis, at man 
har en mailadresse. Man kan tilmelde sig 
på Historisk Samfunds hjemmeside eller 
ved at henvende sig til et styrelsesmedlem.

Historisk Samfund er nu også aktiv 
på de sociale medier, idet Jane Krause 
har sørget for, at Historisk Samfund har 
oprettet en profil på Facebook. Sammen 
med samfundets hjemmeside er der der
ved skabt mulighed for hurtigere infor
mationer til medlemmerne og for at skabe 
dialog med medlemmer og andre, der 
interesserer sig for historiske emner. Efter 
et år vil styrelsen evaluere, hvorvidt det er 
lykkedes at skabe en større kontaktflade og 
mere opmærksomhed om samfundet.

For at styrke interessen for Historisk 
Samfund og lokalhistorien i Ringkøbing 
Amt planlægger styrelsen endvidere at 
markere udgivelsen af Hardsyssel Årbog 
2015 med et arrangement på Hardsyssel 
Efterskole, evt. i samarbejde med de lokal
historiske arkiver og foreninger samt mu
seumsforeningerne.

Styrelsen håber, at alle foreningens med
lemmer vil gøre naboer, venner eller 
familie opmærksom på Historisk Samfund 
og dets tilbud og aktiviteter og modtager 
naturligvis gerne idéer og forslag til ak
tiviteter, som kan styrke Historisk Sam
fund og det lokalhistoriske arbejde i det 
gamle amt.

Bog om Fattiggårde i Ringkøbing Amt 
I 2013 nedlagde foreningen »Lokalarki-
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verne i Region Midt-Vest« sig selv og be
sluttede, at foreningens formue på 55.000 
kr. skulle anvendes til en bog om fattighuse 
og fattiggårde i det gamle Ringkøbing 
Amt, og at Historisk Samfund skulle stå 
for udgivelsen. Styrelsen har besluttet, at 
bogen skal udkomme som en selvstændig 
publikation og har nedsat et udvalg, der 
skal planlægge udgivelsen. I foråret 2014 
inviterede udvalget alle de lokalhistoriske 
arkiver i det gamle Ringkøbing Amt til 
at levere bidrag til bogen inden den 1. 
februar 2015. Artiklerne bliver redigeret 
i løbet af foråret, og bogen planlægges 
at udkomme i 2016. Det tegner allerede 
nu til at blive en bog, som kommer godt 
omkring vestjysk socialhistorie i det 19. 
og 20. århundrede, og hvor mange bidrag 
tegner et levende billede af skæbner i et nu 
forsvundet landbosamfund.

Økonomi
Årsregnskabet for 2014, som kan læses 
efter denne beretning, klarlægger forenin
gens økonomiske forhold. Driften, der 
er nogenlunde stabil, finansieres i vid ud
strækning ved medlemmernes årskontin
gent. Derfor holdes bestyrelses- og ad
ministrationsudgifter og lign, på et abso
lut lavt niveau. Flere kommuner har i 
2014 ydet tilskud til foreningens drift. 
Her skal der lyde en tak til alle, som har 
støttet Historisk Samfund for Ringkøbing 
Amt økonomisk i det forgangne år.

Lokalhistorisk samarbejde
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt er 
medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening 
(DLF), der er en paraplyorganisation for 
lokalhistoriske foreninger. Denne forening 
stiller lokalhistoriske konsulenter til rå
dighed for dem, der arbejder med lokal

historie. Har du brug for rådgivning i 
forbindelse med en udgivelse, kan du altid 
rette henvendelse til den lokalhistoriske 
konsulent, arkivar Peter Korsgaard, Stil
lidsvej 27, 4300 Holbæk.

Medlemskab
Alle interesserede kan melde sig ind i 
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. 
Kontingentet i 2015 er 160 kr. Indmeldelse 
kan ske til alle styrelsesmedlemmer eller 
ved henvendelse til kassereren, Jens Peter 
Andersen, Skråvejen 17, 6920 Videbæk, 
tlf. 97 17 81 07. Indmeldelse kan også ske 
via hjemmesiden: www.historisksamfund. 
dk.

Alle nye medlemmer far den sidst ud
komne Hardsyssels Årbog tilsendt gratis. 
Udmeldelse skal ske ved henvendelse til 
kassereren.

Oversigt over tilskud til foreningens 
virksomhed

I 2014 har alle kommuner i det gamle 
Ringkøbing Amt ydet tilskud til Historisk 
Samfunds virke.

Ringkøbing-Skjern Kommune . 5.000 kr.
Herning Kommune................... 4.000 kr.
Struer Kommune....................... 1.000 kr.
Lemvig Kommune..................... 1.000 kr.
Holstebro Kommune................  1.000 kr.
Ikast-Brande Kommune........... 1.000 kr.

http://www.historisksamfund
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HISTORISK SAMFUND FOR 
RINGKØBING AMTS BESTYRELSE 
pr. 1. april 2015

Per Lunde Lauridsen
Bredgade 76, 6940 Lem St.
Tlf. 22 99 96 39. 
perlundelauridsen@gmail.com 
Indvalgt 2012, formand fra 2014, 
medlem af årbogsudvalget fra 2012.

Bent Skaarup Pedersen
Fælledmosen 1, Stauning, 6900 Skjern 
Tlf. 97 36 94 01. beskpe@hotmail.com 
Indvalgt 2004, næstformand fra 2010, 
medlem af mødeudvalget fra 2004.

Jens Peter Andersen
Skråvejen 17, 6920 Videbæk
Tlf. 97 17 81 07. jpa@post8.tele.dk 
Indvalgt 2008, kasserer fra 2009.

Gudrun Gormsen
Tjørnevej 46, 7500 Holstebro
Tlf. 51 53 65 60. gudrun.gormsen@ 
hotmail.com
Indvalgt 2012, sekretær fra 2012.

Jens Johannesen
Birkevej 11, 7830 Vinderup
Tlf. 97 44 13 93 / 60 54 97 35 
jjoh.post@gmail.com
Indvalgt 2007, redaktør fra 2007.

Kurt Guldbæk
Hasselholtvej 4, 7830 Vinderup
Tlf. 97 44 36 01 / 51 28 85 54 
kurt@arkivet-vinderup.dk
Indvalgt 2006, webmaster og medlem af 
årbogsudvalget fra 2006.

Knud Munk Nielsen
Teglgårdsvej 10, 7441 Bording
Tlf. 86 86 12 96. akmunk@mail.dk 
Indvalgt 2010, medlem af mødeudvalget 
fra 2010.

Jens Olufsen
Marktoften 2, 6950 Ringkøbing
Tlf. 61 28 63 50. j.olufsen@email.dk 
Indvalgt 2011, medlem af mødeudvalget 
fra 2011.

Hans Herping
Rugvænget 5, 6950 Ringkøbing 
Tlf. 97 32 50 20.
hans.herping@outlook.dk
Indvalgt 2013,
medlem af årbogsudvalget fra 2013 
Formand for udvalget vedr. bogen om 
fattiggårde 2014.

Jane Krause
Mosevænget 13, 6973 Ørnhøj 
Tlf. 42 40 28 30. fru@jane-krause.dk 
Indvalgt 2014,
medlem af årbogsudvalget fra 2014, 
webmaster og facebook-master fra 2014.

mailto:perlundelauridsen@gmail.com
mailto:beskpe@hotmail.com
mailto:jpa@post8.tele.dk
hotmail.com
mailto:jjoh.post@gmail.com
mailto:kurt@arkivet-vinderup.dk
mailto:akmunk@mail.dk
mailto:j.olufsen@email.dk
mailto:hans.herping@outlook.dk
mailto:fru@jane-krause.dk
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Historisk Samfund for Ringkøbing Amt

Årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2014

Indtægter:
2014 2013

Kontingentindtægter vedr. 2013 kr. 1.120,00 kr. 1.280,00
Kontingentindtægter vedr. 2014 kr. 118.179,00 kr. 122.729,00
Tilskud fra off. Myndigheder kr. 12.000,00 kr. 13.000,00
Salg af årbøger kr. 20.951,50 kr. 18.459,00
Renteindtægter kr. 72,01 kr. 101,97
Overskud ved møder kr. • kr. 4.095,00

Indtægter 1 alt kr. 152.322,51 kr. 159.664,97

Udgiften
Udgifter vedr. årbøger kr. 93.269,50 kr. 88.105,70
Udgifter ved foredrag og møder kr. 18.178,65 kr. 17.643,30
Porto og fragt kr. 13.689,20 kr. 16.155,00
Kontorartikler kr. 1.523,45 kr. 2.593,68
Øvrige administrationsudgifter kr. 17.086,98 kr. 16.701,87
Kontingentudgifter kr. 2.602,25 kr. 2.658,25
Bestyrelsesudgifter kr. 2.723,70 kr. 2.805,05
PR og lignende kr. 854,92 kr. 157,90

Udgifter 1 alt kr. 149.928,65 kr. 146.820,75

Periodens resultat kr. 2.393,86 kr. 12.844,22

Status pr. 31. december

Aktiver: Vestjysk Bank 76502139322 kr. 142.046,46 kr. 139.652,60

Aktiver 1 alt kr. 142.046,46 kr. 139.652,60

Passiven Egenkapital Saldo primo kr. 139.652,60 kr. 126.808,38
periodens resultat kr. 2.393,86 kr. 12.844,22

Passiver 1 alt kr. 142.046,46 kr. 139.652,60

21.januar 2016 Regnskabet er revideret

Raviaorar



Lokalarkiver i Historisk Samfund 
for Ringkøbing Amts område

Efter kommunalreformen og amternes nedlæggelse findes Ringkøbing Amt ikke mere. Derfor tog 
foreningen »Lokalarkiver i Ringkøbing Amt« navneforandring til »Lokalarkiverne i Region Midt-vest«.

Denne forening er blevet nedlagt i 2013, og oversigten over lokalarkiverne i vort dækningsområde, 
som tidligere fandtes på deres hjemmeside, bliver nu videreført på Historisk Samfund for Ringkøbing 
Amts hjemmeside: »www.historisksamfund.dk« under »Lokalarkiver«.

Vi bringer her i Hardsyssels Arbog et uddrag af denne oversigt hvert andet år.

HERNING KOMMUNE

651-01
Aulum lladerup Lokalhistoriske Arkiv 
Kulturhuset. Markedspladsen 1.7190 Aulum 
Virkeområde: Aulum-Haderup gi. kommune 
Åbningstid: Ma. og to. 14-16
Tlf.: 97 47 16 00-97 47 27 56
E-mail: arkivaulumhaderup@hcrning.dk
Postadresse: Aulum-Haderup Lokalhistoriske Arkiv, 
Markedspladsen 1, 7490 Aulum
Letler: Helene Møller Jensen

657-02
Det lokalhistoriske Arkiv i Herning
Museumsgade 32, stuen, 7400 Herning 
Virkeområde: Herning Kommune
Åbningstid: Ma. og to. 15-19, fr. 12-15 eller efter aftale 
TIL: 96 2« 88 56
E-mail: arkivherning@herning.dk
Hjemmeside: www.herningbib.dk/lokalhistorie 
Postadresse: Det lokalhistoriske Arkiv i 1 lerning. 
Museumsgade 32, stuen, 74(H) Herning
Leder: Doris Frederiksen

685-01
Kibæk la>k al historiske Arkiv
Alhuset, Kastanieallé 27, 6933 Kibæk
Virkeområde: Assing sogn
Åbningstid: Ti. 15-17, lukket i skolernes sommerferie 
E-mail: arkivkibaek@herning.dk
Postadresse: Kibæk Lokalhistoriske Arkiv, Alhuset,
Kastanirallé 27, 6933 Kibæk
Leder: Ole Sandfeld

Tlf.: 97 19 10 64

651-
LokaJarkiv Ar nborg Sogn
GI. Skarrildvej 28, Arnborg, 74(M) Herning
Virkeområde: Amborg sogn
Åbningstid: 1. maj - 1. oktober: Onsdag 14-16
Tlf : 9714 9366/2514 7983
E-mail: egdaus@fiberpost.dk
Postadresse: Lokalarkiv Arnborg Sogn, Hjemstavnshuset, 
c/o Grethe Clausen, Gadegårdsvej 50A, Lind, 7400 Herning 
Leder: Grethe Clausen

Gadegårdsvej 50A, Lind, 7400 Herning
Tlf.: 97 14 93 66/25 14 79 83
E-mail: egdaus@fiberpost.dk

667-02
Ijokalarkivct for Vildbjerg Sogn
Burgårdsvej 8, 7480 Vildbjerg
Virkeområde: Vildbjerg sogn
Åbningstid: Ma. 14-17
Tlf.: 97 13 31 29
E-mail: arkivvildbjerg@hcrning.dk
Postadresse: Lokalarkivet for Vildbjerg Sogn, Burgårdsvej 8, 
7480 Vildbjerg
Leder: Karl Gregersen

Vestergade 33 G, 7480 Vildbjerg
Tlf.: 97 13 31 29

657-1l
Lokalhistorisk Arkiv for Vinding Sogn
Kultur- og Idrætscenteret, Vognstrupvej 11, 7550 Sørvad 
Virkeområde: Vinding sogn
Åbningstid: Tirsdag 15-17
E-mail: arkivvinding@hcming.dk / arkiv@ vindingarkiv.dk 
Hjemmeside: www.vindingarkiv.dk
Postadresse: Lokalhistorisk Arkiv for Vinding Sogn,
Vognstmpvej 11,7550 Sørvad

mailto:arkivaulumhaderup@hcrning.dk
mailto:arkivherning@herning.dk
http://www.herningbib.dk/lokalhistorie
mailto:arkivkibaek@herning.dk
mailto:egdaus@fiberpost.dk
mailto:egdaus@fiberpost.dk
mailto:arkivvildbjerg@hcrning.dk
mailto:arkivvinding@hcming.dk
vindingarkiv.dk
http://www.vindingarkiv.dk
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Leder: Kaj Pedersen
Skolegade 7, 7550 Sørvad
Tlf.: 20 19 50 88
E-mail: kaj.pederscn@liseogkaj.dk

657-01
Lokalhistorisk Samling for Gjellerup Sogn
I løjgade 2 C, Hammerum, 7400 Herning 
Virkeområde: Gjellerup sogn
Åbningstid: Torsdage kl. 16-18, lukket i juli måned 
Tlf.: 96 28 88 60
E-mail: arkivgjellerupCoJierning.dk
Hjemmeside: www.lhfgs.dk
Postadresse: Lokalhistorisk Samling for Gjellerup Sogn, 
Højgade 2 C, Hammerum, 7400 Herning
Leden Jens Jørgen Rask

Tlf.: 20 85 56 33
E-mail: mail@jjrask.dk

677-02
Nøvling Lokalhistoriske Arkiv
Den gule Bygning, Burgårdsvej 8, 7480 Vildbjerg
Åbningstid: Ma 14-17
Tlf.: 97 13 70 83
E-mail: arkivtimring@herning.dk
Postadresse: Lokalhistorisk Arkiv for Nøvling Sogn. 
Midgårdvej 20, Nøvling 7480 Vildbjerg
Leder: Frida Suzuki

Sindingvej 24, 7480 Vildbjerg

685-03
Sdr. Felding Lokalhistoriske Arkiv
Nørregade 1,7280 Sdr. Felding
Virkeområde: Sdr. Felding sogn
Åbningstid: On. 15.30-17.30, undtager skolernes ferie 
E-mail: arkivsdrfelding@heming.dk
II jemmeside: www.lokalarkiver.dk/sdrfelding 
Postadresse: Sdr. Felding Lokalhistoriske Arkiv, c/o Leif 
Jørgensen, Postgården 8,1,7280 Sdr. Felding
Leder: Leif Jørgensen

Postgården 8,1., 7280 Sdr. Felding 
Tlf.: 97 19 84 23
E-mail: leifjrg@msn.com

685-02
Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv
Åbningstid: Sø. 14-16 eller efter aftale
E-mail: arkivskarrild@herning.dk 
Postadresse: Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv, 
c/o Susanne Vestergaard, Vardevej 62, Vardevej 62, 7270 
Stakroge
Leder: Susanne Vestergaard

Vardevej 62, 7270 Stakroge
Tlf.: 96 99 20 20
E-mail: sdvestcrgaard^hotmail.com

657-04
Sunds Lokalhistoriske Arkiv
Rønneallé 2, 7451 Sunds
Virkeområde: Sunds, Simmelkjær og Ilskov sogne 
Åbningstid: To. 19-21

E-mail: arkivsunds@herning.dk
Postadresse: Sunds Lokalhistoriske Arkiv, c/o Viggo Brusen, 
Søparken 8, 7451 Sunds
Leder: Viggo Brusen

Søparken 8. 7451 Sunds
Tlf.: 97 14 II 71
E-mail: vbruscn@gmail.com

677-02
Timring Lokalhistorisk Arkiv
Burgårdsvej 8, 7480 Vildbjerg
Åbningstid: Mandage kl. 14-17
Tlf.: 97 13 31 29
E-mail: arkivvildbjerg@heming.dk
Postadresse: Lokalhistorisk Arkiv for Timring Sogn, 
c/o Jakob Bergkvist Lillelund, Birkmosevej 49, 
Timring, 7480 Vildbjerg
Leder: Jakob Bergkvist Lillelund 

Birkmosevej 49, Timring, 7480 Vildbjerg 
Tlf.: 97 13 21 72

677-08
Vind Lokalhistoriske Arkiv
Holstebrovej 20, 75(X) Holstebro
Virkeområde: Vind sogn
Åbningstid: Onsdag 14.30-17.30
Tlf.: 97 43 03 03
E-mail: arkivvind@herning.dk
Hjemmeside: www.vindsiden.dk
Postadresse: Vind Lokalhistoriske Arkiv, c/o Jens 
Gammelvind, Enebærvej 102, Vind, 7500 Holstebro 
Leder: Jens Gammelvind

Enebærvej 102, Vind. 7500 Holstebro 
Tlf.: 97 43 05 25
E-mail: jens-gammelvind@jubii.dk

677-09
Ørnhøj Lokalhistoriske Arkiv
Søndermarksvej 2, 6973 Ørnhøj
Åbningstid: Søndage kl. 14-16 eller efter aftale
Tlf.: 42 40 28 30
E-mail: arkivornhoj@herning.dk
Hjemmeside: www.ornhoj-arkiv.dk
Postadresse: Ømhøj Lokalhistoriske Arkiv, c/o Trehøje 
museum. Søndermarksvej 2,6973 Ømhøj (indgang til 
arkivet fra Søndervang 5)
Leden Jane Krause

Mosevænget 13, 6973 Ømhøj
Tlf.: 42 40 28 30
E-mail: fm@jane-krause.dk

657-05
Ørre-Sinding Sognearkiv
Midtpunktet, Sinding, Skoletoften 7, Sinding, 7400 
Herning
Åbningstid: Ma. 17-19
Tlf.: 96 28 79 41
E-mail: arkivoerresinding@heming.dk
H jemmeside : ht t p: //hval .dk/web/bruger/d 16x i vqt/s i nd i ng/ 
midtpunktet/sognearkiv/

mailto:kaj.pederscn@liseogkaj.dk
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Postadresse: Ørre-Sinding Sognearkiv, do Vilhelm 
Østcrguard, Mølleparken 9, 7480 Vildbjerg 
Leder: Vilhelm Østergaard

Mølleparken 9, 7480 Vildbjerg
Tlf.: 97 13 11 17
E-mail: vilh@c.dk

HOLSTEBRO KOMMUNE

679-
Lokalhistorisk Arkiv for Sdr. Nissum Sogn
Kirkebyvej 11, Sdr. Nissum, 6990 Ulfborg
Åbningstid: Efter aftale
Postadresse: Lokalhistorisk Arkiv for Sdr. Nissum Sogn, 
Kirkebyvej 11, Sdr. Nissum, 6990 Ulfborg
Leder: Solveig Knudsen

Tlf.: 97 49 53 20

661-01
Lokalhistorisk Arkiv Holstebro
Museumsvej 2, Postbox 1240, 75(X) Holstebro 
Virkeområde: Holstebro købstad samt Måbjerg, 
Naur/Sir. Idom/Råsted, Nr. Fclding, Tvis, Mejdal, 
Mejrup, Borbjerg/Hvam
Åbningstid: Ti.-on.-to. 12-15.45 samt efter aftale
Tlf.: 21 18 79 77
E-mail: holstebro@lokalhistorisk-arkiv.dk
Hjemmeside: www.lokalhistorisk-arkiv.dk
Postadresse: Lokalhistorisk Arkiv 1 lolstebro, Museumsvej 2 
B. Postbox 1240, 7500 Holstebro
Leiler: Jannie Würtz Sløk

679-01
Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkiv
Ting vej 5, 6990 Ulfborg
Åbningstid: ma. 10-12
Tlf.: 97 49 14 07
Postadresse: Egnshistorisk Studiesenter for Ulfborg-Vemb, 
Ulfborg, Kirkebyvej 8,6990 Ulfborg
Leder: Birgith Sørensen

683-01
Vindcrup Egns historiske Arkiv
Vinjes Torv 1,7830 Vinderup
Virkeområde: Ejsing, Handbjerg, Ryde, Sahl og Sevel sogne 
Åbningstid: Mandag: 18-20, fredag: 10-15
Tlf.: 97 44 29 98
E-mail: mail@arkivet-vinderup.dk
Hjemmeside: www.arkivet-vinderup.dk
Postadresse: Vinderup Egnshistoriske Arkiv, Vinjes Torv 1, 
7830 Vinderup
Leder: Bodil Møller

Pilevang 1, Sevel, 7830 Vinderup
Tlf.: 97 44 84 41

I KAST-BRANDE KOMMUNE

663-02
Bording Lokalhistoriske Arkiv
Bording Skole, Solsortevej 10,7441 Bording 
Virkeområde: Det gamle Bording sogn - Bording 
skoledestrikt
Åbningstid: Mandag 15.00-18.(X)
Tlf.: 99 60 51 26
E-mail: bent-e-hansen@mail.tclc.dk
Hjemmeside: www.bordinghistoric.dk
Postadresse: Bording Skole, Solsortevej 10, 7441 Bording 
Leder: Bent Hansen

Nedre Hestlundvej 22, 7441 Bording
Tlf.: 99 6051 26/31 21 22 42
E-mail: bent-e-hansen@mail.tele.dk

663-04
Engesvang Lokalhistoriske Arkiv
Engesvang Skole, GI. Kongevej 97, 7442 Engesvang
Åbningstid: ti. 14-17 (1. ti. i md. 14-19)
Tlf.: 99 60 50 12
E-mail: ejlas@ikast-brande.dk
Hjemmeside: http://www.cngcsvangarkiv.dk/
Postadresse: Engesvang Lokalhistoriske Arkiv, GI. Kongevej
97, 7442 Engesvang
Leder: Ejvind Lassen

E-mail: ejvlassen@gmail.com

663-01
Ikast Lokalhistoriske Arkiv
Ikast Bibliotek, Grønnegade 25, 74.30 Ikast
Åbningstid: Se www.ikasthistorie.dk
Tlf.: 99 60 51 26
E-mail: somol@ikast-brande.dk
Hjemmeside: www.ikasthistoric.dk
Postadresse: Ikast Lokalhistoriske Arkiv, Ikast Bibliotek, 
Grønnegade 25, 7430 Ikast
Leder: Søren Møller

Tlf.: 99 60 51 23
E-mail: somol@ikast-brandc.dk

Isenvad Lokalhistoriske Arkiv cr nedlagt.
Se www.ikasthistorie.dk
H jemmeside: www.ikasthistoric.dk

653-01
Lokalhistorisk Arkiv Brande
Centerparken 2, 7330 Brande
Åbningstid: Ma. 14-18, ti. 10-18, on. 14-18, to. 10-18, 
fr. 14-17
Tlf.: 96 42 73 50
IIjemmeside: www.brandebib.dk/tilbydcr/lokalhi.htm 
Postadresse: Lokalhistorisk Arkiv Brande, Centerparken 2, 
7330 Brande
Leder: Martin Lindgaard-Leth

65.3-
Lokalhistorisk Arkiv for Blåhøj
Postadresse: Lokalhistorisk Arkiv for Blåhøj, c/o Peter 
Frandsen, Stakrogevej 31 7330 Brande

mailto:vilh@c.dk
mailto:holstebro@lokalhistorisk-arkiv.dk
http://www.lokalhistorisk-arkiv.dk
mailto:mail@arkivet-vinderup.dk
http://www.arkivet-vinderup.dk
mailto:bent-e-hansen@mail.tclc.dk
http://www.bordinghistoric.dk
mailto:bent-e-hansen@mail.tele.dk
mailto:ejlas@ikast-brande.dk
http://www.cngcsvangarkiv.dk/
mailto:ejvlassen@gmail.com
http://www.ikasthistorie.dk
mailto:somol@ikast-brande.dk
http://www.ikasthistoric.dk
mailto:somol@ikast-brandc.dk
http://www.ikasthistorie.dk
http://www.ikasthistoric.dk
http://www.brandebib.dk/tilbydcr/lokalhi.htm
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Leder: Peter Frandsen
Stakrogevej 31, 7330 Brande 
TIL: 75 34 51 22

LEMVIG KOMMUNE

665-
Lokalhistorisk Arkiv for Lemvig Kommune 
(paraplyorganisationen for de 14 arkiver i Lemvig 
Kommune).
Lemvig Bibliotek, Skolegade 3, 7620 Lemvig 
Virkeområde: Lemvig Kommune
Hjemmeside: www.lemvighistorie.dk
Postadresse: Lokalhistorisk Arkiv for Lemvig Kommune, 
Skolegade 3, 7620 Lemvig
Leder: Lone Krøgh

Lemvig Bibliotek, Skolegade 3» 7620 Lemvig 
TIL: 96 63 15 00
E-mail: lone.kroegh@lemvig.dk

665-07
Bonnet Lokalarkiv
Bon net ve j 4, Bonnet, 7620 Lemvig
Virkeområde: Bonnet Stationsby
Åbningstid: Åbent: 19-21 efter aftale
E-mail: posc@bonnet-lokalarkiv.dk
Hjemmeside: www.bonnet-lokalarkiv.dk/
Postadresse: Bonnet Lokalarkiv, Bøgelundvej 2, Bonnet, 
7620 Lemvig
Leder: Kirsten Didriksen

Bøgelundvej 2, 7620 Lemvig
TIL: 97 88 94 03
E-mail: bonnetkro@bonnet-ic.dk

665-06
Bøvling Sognehistorisk Forening og Arkiv
Bøvling Skole, Tangsøgade 70, 7650 Bøvlingbjerg 
Virkeområde: Bøvling Sogn
Åbningstid: 1. ti i måneden kl. 14-17, undt. juni, 
juli og august
TIL: 97 88 50 98
E-mail: gran-krog@mail.tele.dk
Postadresse: Bøvling Sognehistoriske Forening og Arkiv, c/o 
Villy Gransgaard, Fuglebakken 7, 7650 Bøvlingbjerg 
Leder: Willy Gransgaard

Fuglebakken 7, 7650 Bøvlingbjerg
TIL: 97 88 50 98
E-mail: gran-krog@mail.tele.dk

665-08
Dybe-Ramme Lokalarkiv
Algade 36, Ramme, 7620 Lemvig 
Virkeområde: Dybe og Ramme sogne
Åbningstid: Tirsdag kl. 14-16. Ikke i skolernes 
sommerferie.
TIL: 97 88 93 22
Postadresse: Dybe-Ramme Lokalarkiv, c/o Jørgen Sønderby 
Christensen, Pindsmarkvej 8, Ramme, 7620 Lemvig

Leder: Jørgen Sønderby Christensen 
Pindsmarkvej 8, Ramme, 7620 Lemvig 
TIL: 97 88 92 18

665-09
Fabjerg Lokalhistorisk Arkiv
Solstrålen, Fabjergstad 34, 7620 Lemvig
Virkeområde: Fabjerg sogn
Åbningstid: Tirsdag kl. 14-16 (lukket 1. maj til 1. aug.) 
E-mail: kristapc@jubii.dk
Postadresse: Fabjerg Lokalhistoriske Arkiv, c/o Krista 
Lauritsen, Fabjergstad 43, Fabjerg, 7620 Lemvig 
Leder: Krista Lauritsen

Fabjergstad 43, Fabjerg, 7620 Lemvig 
TIL: 97 89 30 52
E-mail: kristapc@jubii.dk

665-10
Fjaltring-Trans Lokalarkiv
Fjaltring Friskole, Vestermøllevej 11, 7620 Lemvig 
Virkeområde: Fjaltring og Trans sogne
Åbningstid: Første mandag i hver måned fra 16-17 
E-mail: svenderikolsen@mail.tele.dk
Postadresse: Fjaltring-Trans Lokalarkiv, Svend Erik Olsen, 
Lisbyvej 5, Fjaltring, 7620 Lemvig
Leder: Svend Erik Olsen

Lisbyvej 5, 7620 Lemvig
Tlf.: 97 88 71 09
E-mail: svenderikolsen@mail.tele.dk

665-05
Flynder Sognearkiv
Brogade 67B, 7660 Bækmarksbro
Virkeområde: Flynder sogn
Åbningstid: 1. og 3- onsdag i hver måned fra kl. 19.00-
21.30 - dog ikke i skolens ferier.
Postadresse: Flynder Sognearkiv, Brogade 67 B. 7660 
Bækmarksbro
Leder: Rita Andersen

Pindstrupvej 24, 7620 Lemvig
TIL: 97 88 15 45
E-mail: flynderarkiv@gmail.com

665-02
Gudum Sogncarkiv
Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig
Virkeområde: Gudum Sogn
Åbningstid: on. 15-17
TIL: 51 86 02 50
E-mail: gudumsognearkiv@gmail.com
Postadresse: Gudum Sognearkiv, Anne Marie Touborg, 
Klostermøllevej 4, Gudum, 7620 Lemvig
Leder: Kirsten Christensen

Tlf 97863046
E-mail: kirsten.carlo@mail.tele.dk
og Bent Nielsen, tlf. 97893126
E-mail: bent-nielsen@post.tele.dk

http://www.lemvighistorie.dk
mailto:lone.kroegh@lemvig.dk
mailto:posc@bonnet-lokalarkiv.dk
http://www.bonnet-lokalarkiv.dk/
mailto:bonnetkro@bonnet-ic.dk
mailto:gran-krog@mail.tele.dk
mailto:gran-krog@mail.tele.dk
mailto:kristapc@jubii.dk
mailto:kristapc@jubii.dk
mailto:svenderikolsen@mail.tele.dk
mailto:svenderikolsen@mail.tele.dk
mailto:flynderarkiv@gmail.com
mailto:gudumsognearkiv@gmail.com
mailto:kirsten.carlo@mail.tele.dk
mailto:bent-nielsen@post.tele.dk
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665-11
Klinkby og Omegns Lokalhistorisk Arkiv 
c/o Knud Sværke, Sønderbyvej 30, 7620 Lemvig 
Virkeområde: Hygum, Hove, Tørring, Heldum, Vandborg 
og Ferring sogne
Åbningstid: Hver onsdag 14-17
E-mail: klinkbyarkiv@gmail.com
Postadresse: Klinkby og Omegns Lokalhistoriske Arkiv, c/o 
Knud Sværke, Sønderbp-ej 30. 7620 Lemvig
Leder: Ib Noe

Thyborønvej 5, 7620 Lemvig 
Tlf.: 97 83 65 43
E-mail: ibnoe@dlgtele.dk

665-01
Lem vigegnens Lokalhistoriske Arkiv
Lemvig Bibliotek, Skolegade 3, 7620 Lemvig 
Virkeområde: Lemvig by og Nr. Lem sogn
Åbningstid: Mandag 14-18 og torsdag 10-14
Tlf.: 96 63 15 00 / 96 63 15 11
E-mail: dorte.svendsen@lemvig.dk
Hjemmeside: www.lemvigbibliotek.dk/forside/ 
lokalhistorisk_arkiv/lokal arkiver
Postadresse: Lemvigegnens Lokalhistoriske Arkiv, Skolegade 
3, 7620 læmvig
Leder: Dorte Svendsen

665-14
Lokalarkivcc for Thyboron-Harboorc-Engbjerg 
Harboøre Centeret, Lemvigvej 9 A, 7673 Harboøre 
Virkeområde: Thyborøn, Harboøre og Engbjerg 
Åbningstid: To. 14-18
Tlf.: 97 83 46 56
E-mail: post@harbooerelokalarkiv.dk
Hjemmeside: www.harbotxrrclokalarkiv.dk
Postadresse: Lokalarkivet for Thyborøn-I larboøre, Harboøre 
Centeret, Lemvigvej 9 A, 7673 Harboøre
Leder: Christian Møller

Tlf.: 97 83 46 56
E-mail: post@harbooerelokalarkiv.dk

665-03
Lomborg-Rom Lokalhistorisk Arkiv
Lomborgvej 84, 7620 Lemvig
Virkeområde: Lomborg og Rom sogne
Åbningstid: Torsdage i vinterhalvåret i lige uger: 19-21, 
ellers efter aftale. Mandage 19-21 (arbejdsaftener) 
Postadresse: Lomborg-Rom Lokalhistoriske Arkiv, 
c/o Lina Madsen, Ringgade 43B, Lomborg, 7620 Lemvig 
Leder: Lina Madsen

Ringgade 43B, Lomborg, 7620 Lemvig 
Tlf.: 97 88 95 02
E-mail: linamadsen.rom@gmail.dk

665-0-1
Møborg Lokalhistoriske Arkiv
v/ Bjarne Pedersen, Donskærvej 60, 7660 Bækmarksbro 
Virkeområde: Møborg Sogn
Åbningstid: Mandag kl. 19.30-22
Tlf.: 40 88 21 25
E-mail: post@moeborg-lokalarkiv.dk

Hjemmeside: www.mtxrborg-lokalarkiv.dk 
Postadresse: Møborg Lokalhistoriske Arkiv, c/o Bjarne 
Pedersen, Donskærvej 60, 7660 Bækmarksbro 
Leder: Bjarne Pedersen

Donskærvej 60, 7660 Bækmarksbro 
Tlf: 40 88 21 25
E-mail: post@moeborg-lokalarkiv.dk

665-12
Nccs lx>kalarkiv
Nøragervej 11,7570 Vemb
Virkeområde: Nees sogn og Nissum Fjord
Åbningstid: Første torsdag i hver måned 15-17
TIL: 97 88 40 50
E-mail: nees-skaiscrup-lokalarkiv@livc.dk
Postadresse: Nees Lokalarkiv, Nøragervej 11, Nees, 7570 
Vemb
Leder: Berit Kristensen

Nøragervej 11, Nees, 7570 Vemb
Tlf : 97 88 40 50
E-mail: nees-skalstrup-lokalarkiv@livr.dk

665-13
Nørre Nissum Lokalarkiv
Nr. Nissum Skole, Skolevænget 11, 7620 Lemvig 
Virkeområde: Nørre Nissum sogn
Åbningstid: 1. torsdag i md. 14-16 eller efter aftale 
Tlf.: 97 89 10 99
E-mail: amekh@mail.dk
Postadresse: Nr. Nissum Lokalarkiv, c/o Erik Kristiansen, 
Ringvejen 11.7620 Lemvig
Leder: Erik Kristiansen

Ringvej 11, Nørre Nissum, 7620 Lemvig
TIL: 97 89 12 38/30 26 12 38
E-mail: ringvejll@gmail.com

RINGKØBING SKJERN KOMMUNE

760-06
Hover Lokalhistoriske Arkiv
Hovcrdalvej 2, Hover, 6971 Spjald
Virkeområde: Hover Sogn
Åbningstid: Hver onsdag fra kl. 9-12
Tlf.: 32 16 11 46
E-mail: hoverlokalarkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.arkivhover.hover-torstcd.dk 
Postadresse: Hover Lokalhistoriske Arkiv, c/o Andreas 
Kjeldgaard Stampe, Hovervej 105, Hover, 6971 Spjald 
Leder: Andreas Kjeldgaard Stampe Simonsen 

Hovervej 105, Hover, 6971 Spjald
TIL: 40 26 80 22
E-mail: astampe@live.dk

667-03
Lem Lokalarkiv
Virkeområde: Lem Sydsogns Kirkedistrikt 
Hjemmeside: http://lokalarkiver.rksk.dk/ 
Arkivet er midlertidigt lukket ned.
Leder: Henvendelse til Arkivsamvirket 

http://lokalarkiver.rksk.dk

mailto:klinkbyarkiv@gmail.com
mailto:ibnoe@dlgtele.dk
mailto:dorte.svendsen@lemvig.dk
http://www.lemvigbibliotek.dk/forside/
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mailto:post@harbooerelokalarkiv.dk
mailto:linamadsen.rom@gmail.dk
mailto:post@moeborg-lokalarkiv.dk
http://www.mtxrborg-lokalarkiv.dk
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mailto:nees-skalstrup-lokalarkiv@livr.dk
mailto:amekh@mail.dk
mailto:ringvejll@gmail.com
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760-18
Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv
Ringkøbing Bibliotek, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing 
Virkeområde: Ringkøbing Købstud og Rindum Sogn 
Åbningstid: Hver onsdag kl. 15-17 (ikke skoleferier) 
Tlf.: 1 åbningstiden: 21 83 95 39
E-mail: ringlokalarkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.ringkoebinglokalarkiv.dk 
Postadresse: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv, do Poul 
Erik Pilgaard, Heboltoft 74, 6950 Ringkøbing
Leder: Børge Sørensen

Nfarkledet 47, 6950 Ringkøbing
Tlf.: 9732 2723
E-mail: borge.sorensen@mail.dk

669-01
Ringkøbing-Skjern Museums Samlingsa fdeling 
Bundsbækvej 25,6900 Skjern, 6900 Skjern
Åbningstid: Almindelig kontonid efter aftale
Tlf.: 97 36 23 43
E-mail: info@levendehistorie.dk
Hjemmeside: www.levendehistorie.dk
Postadresse: Lokalhistorisk Arkiv for Skjern Kommune, 
Bundsbækvej 25,6900 Skjern
Leder: Christian Ringskou

E-mail: cr@ievendehistoric.dk

669-02
Stauning Lokalhistoriske Arkiv
Kirkebyvej 65, Stauning, 6900 Skjern
Åbningstid: 1. ma. i måneden 19-20
Tlf.: 97 36 94 01
Postadresse: Stauning Lokalhistoriske Arkiv, c/o H. P. 
Christensen, Kirkebyvej 93, Stauning, 6900 Skjern 
Leder: H. R Christensen

Kirkebyvej 93, Stauning, 6900 Skjern 
Tlf.: 97 36 92 09

667-
Vedersø Lokalhistoriske Arkiv
Vesterhavsvej, Vedersø, 6990 Ulfborg 
Åbningstid: Efter ahale med leder 
Tlf.: 97 33 17 88
Hjemmeside: http://www.vedersocnet.dk/Museum.html 
Postadresse: Vedersø Lokalhistoriske Arkiv, c/o Knud 
Tarpgaard, Bakvej I, Vedersø, 6990 Ulfborg
Leder: Viola Jørgensen

E-mail: viola@mvb.dk

760-20
Velling Sognearkiv
Præstegårdsmarken 2, kælderen, 6950 Ringkøbing 
Virkeområde: Velling Sogn
Åbningstid: Tirsdage 16,30-18.00, (juni, juli, august kun 
efter aftale
Tlf.: 97 32 21 31
E-mail: arkiv@vellingsognearkiv.dk
Hjemmeside: www.vellingsognearkiv.dk 
Postadresse: Velling Sognearkiv, c/o Rigmor Gade, 
Præstegårdsmarken 7, Velling, 6950 Ringkøbing

Leder: Rigmor Gade
Præstegårdsmarken 7, Velling, 6950 Ringkøbing 
Tlf.: 97 32 21 12
E-mail: rigmor-gade@mail.tcle.dk

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

655-02
Aadum Sogns Arkiv
Tøstrupvej IA, Aadum, 6880 Tarm
Åbningstid: on. 14-16, lukket i skolernes ferier
Tlf.: 97 37 60 35
E-mail: uadumarkiv@gmail.com
I Ijcmmcsidc: www.aadum.lokalarkivcr.dk
Postadresse: Aadum Sogns Arkiv, c/o Dagmar Vestergaard, 
Tøstrupvej 13, Aadum, 6880Tarm
Leder: Dagmar Vestergaard

Tøstrupvej 13, Aadum, 6880 Tarm
Tlf.: 97 37 60 35
E-mail: djvestergaard@bbsyd.dk

669-03
Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Skolevænget 31 B, Borris, 6900 Skjern
Virkeområde: Borris Sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune
Åbningstid: 1. ma. i måneden kl. 19-20.30
E-mail : borrislokalarki v@gmail .com
Postadresse: Borris Sogns Lokalhistoriske Arkiv, c/o Ove 
Enevoldsen, Solparken 12, Borris, 6900 Skjern 
læder: Ove Enevoldsen

Solparken 12, Borris, 6900 Skjern 
Tlf.: 97 36 60 26

681-
Brcjning Egnsmuseum og Lokalhistoriske Arkiv 
Skolegade 12, 6971 Spjald
Virkeområde: Brejning sogn, Bølling herred
Åbningstid: 1.10. til 1.5.: Åbent hver mandug 10-12 
Tlf.: 9738 1455 /2168 2171
E-mail: johannes_j_lund@hotmail.com
Hjemmeside: Findes under rksk.dk (arkiver) og spjald.dk 
(Egnsmuseet).
Postadresse: Brejning Lokalhistoriske Arkiv, c'o Johannes J. 
Lund, Lindevej 16, 6971 Spjald
Leder: Johannes J. Lund

Lindevej 16,6971 Spjald
Tlf.: 97 38 14 55
E-mail: Johannes_i_lund@hotmail.com

669-04
Bølling-Findcrup-Hanning-Sædding 
Lokalhistoriske Arkiv
Tingagcrvej 2, Hanning, 6900 Skjern
Åbningstid: Ti. 19-21
Tlf.: 97 36 22 41
E-mail: 4kloever_arkiv@hotmail.dk
Hjemmeside: http://rkmolle.dk/?Side»3OI6&Udvid= 1 
Postadresse: Bølling-Finderup-Hanning-Sædding 
Lokal historiske Arkiv, c/o Enk Fogh Rasmussen, 
Sæddinghedevej 1, Rækker Mølle, 6900 Skjern

mailto:ringlokalarkiv@gmail.com
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mailto:arkiv@vellingsognearkiv.dk
http://www.vellingsognearkiv.dk
mailto:rigmor-gade@mail.tcle.dk
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mailto:djvestergaard@bbsyd.dk
mailto:johannes_j_lund@hotmail.com
rksk.dk
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mailto:Johannes_i_lund@hotmail.com
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http://rkmolle.dk/?Side%25c2%25bb3OI6&Udvid=


LOKALARKIVER I HISTORISK SAMFUNDS OMRADE 139

Leder: Brik Fogh Rasmussen
Siedding hede vej 1, Rækker Mølle, 6900 Skjern 
Tlf: 97 36 22 41

669-
Dcjbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Dejbjcrglund Efterskole, Uglbjcrgvcj 10, Dejbjerg, 6900 
Skjern
Åbningstid: 1. to i md. 19-21. Ikke i juli
Postadresse: Dejbjerg Lokalhistoriske Arkiv, c/o Søren Sand 
Nielsen, Gribsvej 3, Dejbjerg, 69<X> Skjern
Leder: Søren Sand Nielsen

Gribsvej 3, Dejbjerg, 6900 Skjern
Tlf: 97 34 2940
E-mail: heni@dlgmail.dk

655-01
Egvad Egnshistoriske Samling
Tarm Bibliotek, Enmgvej 2,6880 Tarm, 6880 Tarm 
Virkeområde: Egvad kommune - Hoven, Lyne 
og delvis Adum
Åbningstid: ma., ti., to. 10-18, on. 12-18, fr. 10-17
Tlf: 97 37 16 11
E-mail: kirsten.dreier@rksk.dk
Hjemmeside: www.riskbib.dk/Egvad-F.gnshistoriske- 
Samling-3l73.aspx
Postadresse: Egvad Egnshistoriske Samling, c/o Egvad 
Bibliotek, Engvej 2, 6880 Tarm 
Leder: Kirsten M. Dreier

Engvej 2, 6880 Tarm
Tlf: 97 37 16 11
E-mail: kirsten.dreier@rksk.dk

669-
Fastcr Sognearkiv
Aktivitetshuset, Birkevænget 33, Astrup, 6900 Skjern 
Virkeområde: Faster sogn
Åbningstid: 1. ma. i hv. md. 14-16 undt. juli
Tlf: 97 36 42 37
E-mail: faster-sognearkiv@hotmail.com
Hjemmeside: www.faster-astrup.dk/index.php?id = 72 
Postadresse: Faster Sognearkiv, c/o Poul Holm, Pilevænget 
92, Astrup, 6900 Skjern
Leder: Johannes Aagaard

Birkevænget 21, Astrup, 6900 Skjern 
Tlf.: 97 36 42 37
E-mail: bast.aagaard@gmail.com

760-10
Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv
Algade 56, Grønbjerg, 6971 Spjald 
Virkeområde: Nr. Omme Sogn 
Åbningstid: Efter aftale med kontaktperson 
E-mail: info@gronbjerg-arkiv.dk 
Hjemmeside: www.groenbjerg-arkiv.dk 
Postadresse: Grønbjerg Lokalhistoriske Arkiv, 
Sønderkjærsvej 9, Grønbjerg, 6971 Spjald 
Leder: Mogens Ballegaard

Sønderkjærsvej 9, Grønbjerg, 6971 Spjald
Tlf.: 25 47 05 89
E-mail: mogens@ballegaard.dk

Hee Lokalhistoriske Arkiv
Holstebrovej 81, Hee, 6950 Ringkøbing
Virkeområde: Hee og omegn
Åbningstid: Efter aftale
Tlf : 20 85 56 33
E-mail: thermu@os.dk
Hjemmeside: www.695O.dk/j-c-christenscn/indekslha.html 
Postadresse: Hee Lokalhistoriske Arkiv, Emst Munck, 
Hovervej 47, Hee, 6950 Ringkøbing
Leder: Ernst Munck

Hovervej 47, Hee, 6950 Ringkøbing 
Tlf: 20 85 56 33
E-mail: thermu@os.dk

655-03
Hoven Landsbymuseum og Arkiv
Påbølvej 19, Hoven, 6880 Tarm
Tlf: 75 34 31 89 
Leder: Herluf Pedersen

Vejlevej 86, Hoven, 6880 Tarm, 
Tlf: 75 34 31 89

Højmark Lokalhistoriske Arkiv
Leder: Orla Forsom

Kernevej 11, Højmark, 6940 Lem 
Tlf . 97 34 32 06
E-mail: forsom@mail-online.dk

659-
Lokalhistorisk Arkiv' for Holmsland
Klostcrvej 39, Kloster, 6950 Ringkøbing
Åbningstid: Sidste torsdag i hver måned kl. 14-16
Tlf.: 97 33 80 68/97 31 11 19
Postadresse: Lokalhistorisk Arkiv for Holmsland, c/o Hans 
Lodberg, Nørregade 42, 6960 Hvide Sande
Leder: Mogens Tarp

Gadegårdsvej 9, Kloster, 6950 Ringkøbing 
Tlf.: 97 33 72 42 eller 22 97 7
E-mail: mogens.tarp@gmail.com

Lyne Lokalhistoriske Arkiv
Vardevej 92, 1 .sal. Lyne, 6880 Tarm
Åbningstid: To. kl. 13-17 + 1. sø. i md. kl. 13-17
Tlf.: 75 25 01 12
Postadresse: Lyne Lokalhistoriske Arkiv, c/o Hans 
Nikolajscn, Nørhedevej 42, Lyne, 6880 Tarm 
Leder: Jutta Christensen

No Lokalhistoriske Arkiv
Lybækvej 12, No, 6950 Ringkøbing 
Virkeområde: No og omegn
Åbningstid: 1. ma. i md. kl. 16-18 eller efter aftale
Tlf.: 97 33 00 56
Postadresse: No Lokalhistoriske Arkiv, c/o Anders Bonde, 
Nøragervej 11,7570 Vemb
Leder: Anders Bonde

Lybækvej 18, No, 6950 Ringkøbing
Tlf.: 97 33 00 56

mailto:heni@dlgmail.dk
mailto:kirsten.dreier@rksk.dk
http://www.riskbib.dk/Egvad-F.gnshistoriske-Samling-3l73.aspx
mailto:kirsten.dreier@rksk.dk
mailto:faster-sognearkiv@hotmail.com
http://www.faster-astrup.dk/index.php?id
mailto:bast.aagaard@gmail.com
mailto:info@gronbjerg-arkiv.dk
http://www.groenbjerg-arkiv.dk
mailto:mogens@ballegaard.dk
mailto:thermu@os.dk
http://www.695O.dk/j-c-christenscn/indekslha.html
mailto:thermu@os.dk
mailto:forsom@mail-online.dk
mailto:mogens.tarp@gmail.com
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667-
Sdr. Lem Lokalhistoriske Samling
Adelvej 30 A, Højmark, 6940 Lem St.
Åbningstid: Efter aftale med leder
Tlf.: 97 34 30 20
Postadresse: Sdr. Lem Lokalhistoriske Samling, 
c/o Jens Degnbol, Korsvad 1. Højmark, 6940 Lem St. 
Leder: Jens Degnbol

Korsvad 1, Højmark, 6940 Lem St. 
Tlf.: 97 34 30 20

Stadil Lokalhistoriske Arkiv
Skelmosevej 77, Stadil, 6980 Tim
Virkeområde: Stadil sogn
Åbningstid: Efter aftale
Tlf.: 97 33 11 49
Postadresse: Stadil Lokalhistoriske Arkiv, Kirsten Olesen, 
Nybovej 7, Stadil, 6980 Tim
Leder: Kirsten Olesen

Nybovej 7, Stadil, 6980 Tim
Tlf.: 97 33 11 49

Tim Lokal historiske Arkiv
Stationsvej 6, 6980 Tim
Tlf.: 97 33 30 02
Postadresse: Tim Lokal hi st ori ske Arkiv, Peder Svendsen, 
Stationsvej 6, 6980 Tim
Leder: Peder Svendsen

Stationsvej 6, 6980 Tim
Tlf.: 97 33 30 02

Torsted Lokalhistoriske Arkiv
Kaaesvej 5, Torsted, 6990 Ulfborg
Åbningstid: Efter aftale
Tlf.: 97 49 26 92
Postadresse: Torsted Lokalhistoriske Arkiv, Agner Andersen, 
Trøstrupvej 12, Torsted. 6980 Tim
Leder: Agner Andersen

Trøstrupvej 12, Torsted. 6980 Tim, 6990 Ulfborg
Tlf.: 97 33 34 29
E-mail: agnertømvbmail.dk

681-04
Troldhede og Omegns Lokalhistoriske Arkiv
Dalgasgade 45, Troldhede, 6920 Videbæk
Åbningstid: 1. rna. i md. 19-20. øvr. ma. 16.30-17.30 
Postadresse: Troldhcde og Omegns Lokal historiske Arkiv. 
Dalgasgade 45, Troldhede, 6820 Videbæk
Leder: Kaj Lauridsen

Dalgasgade 61, Troldhede, 6920 Videbæk
Tlf.: 97 19 41 56

Videbækegncns lokalhistoriske Arkiv
GI.Kongevej 33» 6920 Videbæk
Åbningstid: Mandag 14-16
Tlf.: 97 33 38 78
E-mail: lokalhistorien^ mail.dk
Hjemmeside: www.vidlokark.dk
Postadresse: Videbækegnens Lokalhistoriske Arkiv,
Gi. Kongevej 33, 6920 Videbæk 
læder: Bodil Agerskov

Guklregnalle 18, 6920 Videbæk, 6920 Videbæk 
Tlf.: 30 51 07 49

Ølstrup Lokalhistoriske Arkiv
Ølstrupvej 47, Ølstrup, 6950 Ringkøbing
Åbningstid: Efter aftale
Tlf.: 97 34 62 60
Postadresse: Ølstrup Lokal historiske Arkiv, Bjarne Sørensen, 
Ølstrupvej 47, Ølstrup, 6950 Ringkøbing
Leder: Peder Bilgrav Nielsen

Skovbrynet 8,7, Ølstrup,
6950 Ringkøbing
TIL: 97 34 61 94
E-mail: skovbrynet8(P'post.tele.dk

STRUER KOMMUNE

675-01
Egnshistorisk Arkiv forThyholm og Jegindø 
Rughavevej 5, Midtpunktet, Hvidbjerg, 7790 Thyholm 
Åbningstid: 15.4. - 15.8.: Tirsdage i ulige uger kl. 15-17. 
E-mail: chr.gadetø'l ive.dk
Hjemmeside: http://thyholm.lokalarkiver.dk
Postadresse: Egnshistorisk Arkiv forThyholm og Jegtndø. 
c/o Karin Elkjær, Søndergade 23, 7600 Struer
Leder: Jesper Bækgaard

671-01
Lokalhistorisk Arkiv for Struer Kommune
Søndergade 25, Postbox 1,7600 Struer
Virkeområde: Struer kommune
Åbningstid: Kun efter aftale i almindelig kontortid
Tlf.: 97 85 13 11
E-mail: arkivet(<^struermuseum.dk
Hjemmeside: www.strucrmuseum.dk
Leden Karin Elkjær

agnert%25c3%25b8mvbmail.dk
mail.dk
http://www.vidlokark.dk
post.tele.dk
http://thyholm.lokalarkiver.dk
ruermuseum.dk
http://www.strucrmuseum.dk


Register
omfattende personer (personer, der bare er nævnt, 

men ikke videre omtalt, er udeladt), stednavne og emner. 
B angiver billeder, og K angiver kort.

• Den prikkende præst«: 62 
»Dreng i Struer«: 45 
»Gymnasieskolen«: 52 
»Havmanden fra Husby Strand«: 123 
»Operation Texit«: 48
•Stniersagen«: 52
•Æ Hvirvcltoft«: 16

A
A. Jørgensen, H.G., sognepræst: 71
A. Kau, C: 92
A. Tvies, L: 46
A.E.M. Tang: 123
Aage Pil tenborg: 9
Abraham Pedersen, Peder: 33
Agger, maler: 50
Ahlergaard: 107-108
Albæk: 91, 104
An Mari: 33-34
Anders Bjødstrup: 35
Anders Christensen: 91-92, B93
Anders Færgemand: 99-100
Anders Johansen: 13, Bl 5 
Andersen, Christen: 110
Andreas Pedersen: 93
Ane Laursdatter: 59-66
Ane Mari Grønning: B34
Anna Girneliusdatter, Vibeche: 91 
Anne Kierstine Caspersdatter: 35 
Anne Marie Grønning: 33
Anne Marie Nielsen Grønning: 33 
Anne Marie Pedersdatter: 91
Anne Marie: 35, 59
Anne-Sofie LUtzhøft: B22-B23
Anton Rahbek Jacobsen, Jens: 

107-108
Arlund Pedersen, Jens J.: 51 
Asbjørn, Jarl: 69
Axel Olrik: 123

B
Bang, direktør: 48
Barbara Nielsen: 107-108
Bent Vestergård: 87-88
Berg. M.J., murermester: B109
Berit Kiilerich: Bl 15
Bertel Bruun: 6
Betty: 13, B14
Bjødstrup, Anders: 35

Blicher: 21, 25, 59
Bodil: 13, B14
Boling, Chr.: 110
Bonde, Vagn: 108
Borello, Matthias Hvass: 126
Borris: 91-92,95-99. B10I, 102-103, 

105-107, B107.B109
Borris-Faster: 93, 103, 105 
Borriskrog: 90-104, 106, B107
Bro: B101
Bruun, Benel: 6
Bruunshaab: 5-7,9, 12-13 
Buchholtz, Johs.: 43 
Bugge, Niels: 121-122 
Bøvl: 26

C
C. Andersen, H.: 114, 116, 123
C. Christensen, J.: 70
C. Landt, J., advokat: 30
C.A. Kau: 92
Carl Hammer: B81,81
(Jaspar Georg Stilling, proprietær:

95.105
Casper Hodde: 34-35, B35
Casper Hoje: 34
Caspersdatter, Anne Kierstine: 35 
Cecil: 21-23, B22
Chr. Boling: 110
Chr. D. Lüttiscau, hofjægermester: 9
Chr. Medom: 99, 104
Chr. Thomsen, Thomas, gårdejer: 108 
Chr. Toft: 93, 96-98
Chresten Toft: 105
Christen Andersen: 110
Christen Dalsgaard: B20
Christen Jensen Hvid, pastor: 90
Christen Jepsen: 61
Christen Jespersen: 61
Christen Knudsen: 61
Christen Kolding: 13
Christen Nielsen: 64, 65
Christen Sørensen: 91
Christensen, Anders Christian: 92 
Christensen, Anders: 91, B93 
Christensen, Else: 120, Bl20, 126 
Christensen, J.C.: 70
Christensen, Niels: 61-65
Christensen, Peder: 96, 105

Christian Christensen, Anders: 92 
Christian Jensen, Niels: 65 
Christian, Niels: 59
Christian, Peder: 28 
Clason, Nis: 6, 30 
Clasonsborg: 6-7, 32 
Claudiane, Mette: 35
Claus Christian: 28
Clausen, Peder: 26-27, 29-31 
Copmand, Jonas: 91
Cornel i usdar rer, Vibeche Anna: 91

D
D. Lüttiscau, Chr., hofjægermester: 9 
Dahl, Esper: 12-13, Bl5, 17
Dahl, Kristine: 13, Bl 5
Dahl, Poul: 5
Dalager: 91, 97-99, 108
Dalgaard-Knudsen, Knud: 75 
Dal 1er, Jahan: 91 
Dalsgaard, Christen: B20 
Dansk Portland Cement: 10 
de Neergaard, 63, 64 
Den røde dame: B113
Det Kgl. Teater: 125
Dovista: 87

E
E. Hansen, Leif : 71, 73-75, B79, 

B81,82
E. T. Sand, lærer: 70 
Ebbe Hansen: 96, 105 
Edel Nielsdatter: 91
Einar Matthiesen, rektor: 52
Ellen Dahl Bang: Bl 12
Else Christensen: 120, Bl 20, 126 
Enevold Gjarbæk-Nielsen: 98 
Engelund, Mads: 21,23, 25 
Enrico Thomsen: Bl4, 16
Erik Møller: 65 
Eskild Nielsen: 91 
Esper Dahl: 12-13, B15, 17 
Estridsen, Svend: 69
Evald Frandsen: 14
Evald Tang Kristensen: 111

F
F. Hellner, W.: 52 
Faber, Katrine: Bl 15
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Filtenborg, Aage: 9 
Folkedansere: Bl5 
Folkjær, Niels Okkels: 110 
Folmer: 13, Bl5 
Fonden Nørre Vosborg: 112 
Fortæl lefest i val: Bill, 111*11*1, 116, 
118, Bl 18, B125 
Fossum: B53 
Frandsen, Evald: 14 
Franz Jensen: 33 
Frederik den VII: 114 
Frøkjær, Kristine: Bl 13 
Fugl, ridder af Dannebrog: 63

G
G. A. Jørgensen, H., sognepræst: 71 
Georg Stilling, Caspar, proprietær:

95, 105
Gerda Hansen: 75 
Gert Andersen, tømrermester: 87 
Ginding Herred: 60, K60 
Gjarbæk-Nielsen, Enevold: 98 
Gjødesen: B53
GI. Hodsager: 61 
Gothfred Jespersen: 32 
Grete: 13-14
Grinder-Hansen, Poul, 

museumsinspektør: 70
Grove: B53.B1O9
Grønning: 33 
Grønning, Ane Mari: B34 
Grønning, Anne Marie Nielsen: 33 
Grønning, Anne Marie: 33 
Grønning, Jørgen Pedersen: 33 
Grønning, Kirsten Marie: 33 
Grønning, Peder Jensen: 33 
Gudrun: 13, B14
Gunnar Sandfeld: 42, 46 
Gyldensejerne, Knud: 67 
Gymnastik: B14, 16 
Gisdal: 108

H
H. Lauridsen, Finn, forfatter: 46
H. Petersen, museumsinspektør: 70 
H.C. Andersen: 114, 116, 123 
H.G.A. Jørgensen, sognepræst: 71 
Haakon Lund, læge: 45 
Haderup: 59-64 
Hakon, Jarl: 69 
Hallenbech: 59 
Halskou, Madam: 95 
Halskou, Peter: 92 
Hammer, Carl: B81,81 
Hammerich: 7
Hammerich & Co, L.: 5, 10 
Hammerich, Louis: 9 
Hammerich, Paul: 9 
Hanne: 13, 15
Hanning hedegaard: 93 
Hans Baggesen, læge: 49

Hans Smidt h: B99 
Hansen, Ebbe: 96, 105 
Hansen, Leif E.: 71,73-75, Ö79,

B81,82
Harald Ditzel: B5 
Hauch, J., pastor: 91 
Havmanden: 123 
Hellner, W.E: 52 
Henrich Pedersen: 61 
Herman I lorn: B11 
Herning: 5-6, 16, 29-30, 34, 42, 

59,75
Hirth: B53, 54, B54 
Hjerm-Ginding Herreders 

politiprutokol: 60 
Hodde, Casper: 34-35, B35 
Hoje, Casper: 34 
Hom, Herman: BI 1 
Husby Klit: 69 
Huus.J.: 105 
Huus, Jens: 92 
Hvass Borello, Matthias: 126 
Hvass, Ingrid: 111-113, 121, 

125-126
Hvid, Christen Jensen, pastor: 90 
Hvolbæk, Jens: 60 
Høyer, Ove: 45

I
Inger Possclt: Bl 1
Ingrid Hvass: 111-113, 121, 125-126

J
J. Ariund Pedersen, Jens: 51 
J. Berg, M., murermester: B109 
J. Hauch, pastor: 91 
J. Huus: 105
J.C. Christensen: 70 
J.C. Landt, advokat: 30 
Jacob Melgaard: 1 3 
Jacobsen, Jens Anton Rahbek: 

107-108
Jacobsen, Knud: 113. Bl 19,119, 126 
Jacobsen, Søren: 13
Jahan Daller: 91 
Janus Smith: 6-7 
Jarl Asbjørn: 69 
Jarl Hakon: 69 
Jens Anton Rahbek Jacobsen: 

107-108
Jens Huus: 92 
Jens Hvolbæk: 60 
Jens J. Arlund Pedersen: 51 
Jens Jensen Toft: 92 
Jens Otto Krag: 72 
Jens Peder Nielsen, amtsrådsmedlem:

69,71 
Jens Pedersen: 91 
Jens Toft: 92, 108 
Jensdatter, Maren: 92 
Jensen Grønning, Peder: 33

Jensen Hvid, Christen, pastor: 90
Jensen Meldgaard, Lars: 64
Jensen Meldgaard, Laust: 61
Jensen Toft, Jens: 92
Jensen, Franz: 33
Jensen, Niels Christian: 65
Jensen. Niels: 96-105
Jensen, Thit: 27
Jensen, Wisti: 99, 107
Jepsen, Christen: 61
Jesper: 59
Jespersdatter, Kirsten Marie: 59, 66 
Jespersen, Christen: 61
Jessen, Poul, brobygger: 107 
Johanne Iversdatter: 64
Johanne Olufsdatter: 91
Johannes Døberen: 67
Johannsen: B53
Johansen, Anders: 13, Bl5
Johansen: 47
Johs. Buchholtz: 43
Jonas Copmand: 91
Josefscn, Mariane: 113 
Jyllandsgade, B44,45 
Jørgen Pedersen Grønning: 33 
Jørgen: 14, Bl4
Jørgensdatter, Kirstine: 33 
Jørgensen, H.G.A., sognepræst: 71

K
Kann Rasmussen: 82, 85
Karen Kirstine Madsdatter: 65
Karen Kirstine: 61
Karl Skytte: 72
Karstensen, Kristen: 65
Karstoft Å: 30
Karup: Bl09
Katrine Faber: Bl 15
Katrine: 13
Kau, C.A.: 92
Kiersti ne Caspersdatter, Anne: 35 
Kiilerich, Berit: Bl 15
Kirsten Marie Grønning: 33
Kirsten Marie Jespersdatter: 59, 66 
Kirsten Marie: 28
Kirstine Jørgensdatter: 33
Kirstine Madsdatter, Karen: 65 
Kirstine, Karen: 61
Kjær & Richter: 57
Knud Dalgaard-Knudsen: 75
Knud Gyldenstjeme: 67
Knud Jacobsen: 113, Bl 19, 119. 126
Knud Nielsen, Staulund: 60-61 
Knudsen, Christen: 61
Knudthilde: 108
Kodbøl: 91
Koisengaard, Møller, brobygger: 98 
Kolding, Christen: 13
Konrad Undersrrup: 32
Konradi: B53
Koustmp: 49
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Kristen Karstensen: 65
Kristensen, Evald Tang: 111 
Kristian Sand: 71
Kristine Dahl: 13, Bl5 
Kristine Frøkjær: Bl 13 
Krænsen, Mikkel: 21 
Kun Regel, journalist: 56

L
L. A. Tvics: 46
Landt, J.C., advokat: 30 
Lars Jensen Mcldgaard: 64 
Lars Michelsen: 62
Lars Nielsen: 93
Larsen, Stæhr: 55, B53» B56 
Laurberg, Palæmon, pastor: 61-62 
Lauridsen, Finn H., forfatter: 46 
Laurs Michelsen: 59, 64 
Laursdatter, Ane: 59-66 
Laursen, Niels: 65-66
Laust Jensen Meldgaard: 61 
Laust Michelsen: 66
Laustdatter, Sizel Marie: 65 
Leif E. Hansen: 71.7 3-75, B79,

B8I.82
Lene Skovhus: 113, 115, Bl 18, 126 
Leth: 123
Lillian: 13
Louis Hammerich: 9 
Lund: 92. 98. 103 
Liittiscau, Chr. D., hofjægermester: 9 
Liitzhøft. Anne-Sofie: B22, B23

M
M. J. Berg, murermester: Bl09 
Madam Halskou: 95
Mads Engelund: 21,23,25
Mads Mortensen: 61
Mads Rahbeck: 92
Madsdatter, Karen Kirstine: 65 
Madsen, Morten: 61
Madsen. Per: 21.B24.25
Madsen, Th. Schouboe: 8 
Manden i den bil kappe: 121-122 
Maren Jensdatter: 92
Margrethe Lund: 92
Mari Grønning, Ane: B34
Mari Mæster, 35 
Mariane Josefsen: 11 3 
Mariane: 59
Marianne Jelved: 124 
Marie Grønning, Anne: 33 
Marie Grønning, Kirsten: 33 
Marie Jespersdatter, Kirsten: 59, 66 
Marie Laustdatter, Sizel: 65
Marie Nielsen Grønning, Anne: 33 
Marie Pedersdatter, Anne: 91
Marie Pedersdatter, Mette: 25, 27 
Marie, Anne: 35, 59
Marie, Kirsten: 28 
Marie, Zidsel: 61

Mathiasen, Niels: 81 
Matthias Hvass Borello: 126 
Matthicsen, Einar, rektor: 52 
Matthiesen: B53, B56, 56 
Matthæusevangeliet: 119 
Medom, Chr.: 99, 104 
Meldgaard, Lars Jensen: 64 
Meldgaard, Laust Jensen: 61 
Melgaard, Jacob: 13 
Mette Claudiane: 35 
Mette Marie Pedersdatter: 25, 27 
Mette: 25, 27, 29-32 
Michelsen, Lars: 62 
Michelsen, Laurs: 59, 64 
Michelsen, Laust: 66 
Mikael Garn: 72 
Mikkel Krænsen: 21 
Mikkel: 99
Minds, Peder Olesen: 26-28 
Morten Madsen: 61 
Mortensen, Mads: 61 
Mosegaard: 97
Mæster, Mari, 35 
Møller Koisengaard, brobygger: 98 
Møller, Erik: 65

N
N. Peder Vestergaard: 105 
Neergaard, amtmand: 62 
Niels Bugge: 121-122 
Niels Christensen: 61-65 
Niels Christian Jensen: 65 
Niels Christian: 59 
Niels Jensen: 96-105 
Niels Laursen: 65-66 
Niels Mathiasen: 81 
Niels Okkels Folkjær: 110 
Niels Oustrup: 35
Niels Peder Vestergaard: 96 
Niels Pedersen: 30 
Niels: 59 
Nielsdatter, Edel: 91 
Nielsen: Barbara: 107-108 
Nielsen Grønning, Anne Marie: 33 
Nielsen, Christen: 64,65 
Nielsen, Eskild: 91
Nielsen, Jens Peder, amtsrådsmedlem:

69,71
Nielsen, Knud, Staulund: 60-61 
Nielsen, Lars: 93 
Nielsen, Poul: 84 
Nis Clason: 6, 30 
Nordbo: B53
Nørgaard, lærer: 14, 16 
Nørholm: 34 
Nørre Vosborg: 112-116,121-123, 

126

O
O. M. Pilgaard, lærer: 105 
Odins A: 30

Ofte Pedersen: 91
Okkels Folkjær, Niels: 110
Ole: 27, 32.90
Olesen Minds, Peder: 26-28
Olesen: 30
Oiling: 29-30
Olrik, Axel: 123
Olufsdatter, Johanne: 91
Oscar Smith: 5-8, 10, 12, 14 
Oustrup, Niels: 35 
Ove Høyer: 45

P
Packnes, bygningsinspektør: 50
Palæmon Laurberg, pastor: 62
Paul Hammerich: 9
Peder Abraham Pedersen: 33
Peder Christensen: 96, 105
Peder Christian: 28
Peder Clausen: 26-27,29-31
Peder Jensen Grønning: 33
Peder Nielsen, Jens, amtsrådsmedlem:

69,71
Peder Olesen Minds: 26-28
Peder Tang: 122-123
Peder Vestergaard, N.: 105
Peder Vestergaard, Niels: 96
Peder: 28- 30. 59, 97
Pedersdatter, Anne Marie: 91
Pedersdatter, Mette Marie: 25, 27 
Pedersen Grønning, Jørgen: 33 
Pedersen, Andreas: 93 
Pedersen, Henrich: 61
Pedersen, Jens J. Arlund: 51
Pedersen, Jens: 91
Pedersen, Niels: 30
Pedersen, Peder Abraham: 33
Pedersen: 30
Peter Halskou: 92
Peterborugh, kloster: 69
Petersen, I L, museumsinspektør: 70 
Peters minde: 92
Posselt, Inger: Bl 1
Poul Dahl: 5
Poul Grindcr-Hansen, 

museumsinspektør: 70
Poul Jessen, brobygger: 107
Poul Nielsen: 84
Pæ* S kaue: 26. 28

R
Rahbeck, Mads: 92
Rahbek Jacobsen, Jens Anton: 

107-108
Rasmussen, Kann: 82, 85
Rasmussen, lektor: 49-50, B51, B53, 

55
Riddersalen: 114, Bl 15
Ringkøbing: 6, 5, 21, 32. 73, 75,81. 

86-87,95,97, 99
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S
SV. Wiberg: 62
Sand, E.T., lærer: 70
Sandfeld, 47-48, 50-52, 54-55, B53, 

B55
Schouboe Madsen, Th.: 8
Sejr, Valdemar: B71
Sizel Marie Laustdatter: 65
Skaue, Pæ‘: 26, 28
Skjern: 5, 90-93,95-97,99, 102. 

105-108
Skobek: 91-93, 102
Skovbekgaard: 92
Skovhus, Lene: 113, 115, Bl 18, 126 
Skytte, Karl: 72
Smith, Janus: 6-7
Stadil: 67,69-70, B68, B71
Staulund: 60-61
Stauning: 44, 95,91
Steen Steensen Blicher: 21, 59
Stilling, Caspar Georg, proprietær: 

95, 105
Stilling: 96-97, 106
Struer: 34, 42-45, 53, 55-56, B57 
Stæhr Larsen: 55,B53, B56 
Sønderby, Villads: 104
Søren Jacobsen: 13
Søren Thestrup: 59 
Søren: 59, 91
Sørensen, Christen: 91

T
T. Sand, E„ lærer 70
Tang Kristensen, Evald: 111
Tang, A.E.M.: 123

Tang. Peder: 122-123
Tarm Kjær: 92-93
'll). Schouboe Madsen: 8
Theserup, Søren: 59
Thomas Chr. Thomsen, gårdejer: 108 
Thomsen, Thomas Chr., gårdejer: 108 
Toft, Chr.: 93, 96-98
Toft. Chresten: 105
Toft. Jens: 92, 108
Torvig: 16
Troldhede: 5, 6, 8-10, 12-17, 30, 108, 

B5, B7. B8, B10-BI1, B14-B16
Troldhøj, gæstgiveri: 16
Trudsø. pedel: 47,49-50, B53 
Tvies, L.A.: 46
Tvies, rector: 47, B47, 51-52

U
Uhrenholt: 46, B53
Ulfborg: 116
Understrup, Konrad: 32 
Unmack: B53

V
V. Kann Rasmussen Holding: 81,82
V. Wiberg. S.: 62
Vagn Bonde: 108
Valdemar Sejr: B71
Varde: 30. 35,93
Velfac: 82-84
Velux: 82
Vesterby: 97
Vestergaard, N. Peder: 105 
Vestergaard, Niels Peder: 96 
Vestergård, Bent: 87-88

Vesterkær: 73, 75-76
Vibeche Anna Comeliusdatter. 91 
Viborg Stiftsmuseum: B71 
Viborg: 5-6, 15,21.42, 100 
Viggo Kampmann: 72
Villa Aurora: 48
Villads Sønderby: 104
Vilstrup: 96, 105
Vistorp Mark: 61
Vistorp: 59
Vistorp: 61
von Necrgaard, amtmand: 62
Von A: 30
Vorgod A: 108
Vosborg: 121-122

W
W.E Hellner: 52
Wiberg, S.V.: 62
Wisti Jensen: 99, 107
Worm, Ole: 90

z
Zahle, justitsminister: 44
Zahrtmann, provst: 6
Zidscl Marie: 61

0
Ølstrup 73, B79
Ørre: 35-34
Øster Rindum: 75, 77, B80

Å
A: BI01



Harclsyssels Årbog
INDHOLD

Poul Du hl:
Troldhede, de fem familier

Per Madsen:
Med udgangspunkt i
» Hosekræm meren «

Franz Jensen:
Natmandskvinden Anne Marie
Grønnings tragiske levnedsløb

Erling Høiberg:
DSB kontor, statsgymnasium
og tysk lazaret

Anders Villadsen:
At være enlig mor i 1800-tallet

Kristian Sand:
Det gyldne klenodie i Stad i I

Jon Høgh:
Fabrikant Leif E. Hansen og
Ribo Vinduer.

Ove Navn toft Enevold sen:
Færgefarten og broen ved Borriskrog

Helle Skaarup:
Fortællespor i Vestjylland


