Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DISDanmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med
værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt
andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.
Slægtsforskernes Bibliotek:
http://bibliotek.dis-danmark.dk
Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data:
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med
og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre
værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit
downloade og anvende PDF-filen.
Når det drejer sig om værker, som er omfattet af
ophavsret, er det vigtigt at være opmærksom på, at
PDF-filen kun er til rent personlig, privat brug.

Hardsyssels
Årbog
2007

Historisk Samfundfo r Ringkøbing Amt 1 0 0 år

Hardsyssels Årbog
Jubilæumsårbog 2007

ANDEN RÆKKE - BIND 41

UDGIVET AF
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt

A. RASMUSSENS BOGTRYKKERI
RINGKØBING

Dansk Lokalhistorisk Forening
har støttet udgivelsen af nærværende årbog.

O M SLAG SBILLED E:
Historisk Samfunds virkeområde:
9 herreder, 3 gamle købstæder og Ringkjøbing A m t

ISBN 87-87358-30-1
ISSN 0046 6840
Hardsyssels Årbog 2007
Redaktør: Per Hauge Mortensen
Redaktionskomité: Hans Chr. Christensen og Freddy Boysen
Gengivelse af årbogens artikler må kun ske med forfatternes tilladelse og med angivelse af,
at artiklen tidligere har været offentliggjort i Hardsyssels Årbog
De reproducerede kort publiceres med Geodætisk Instituts tilladelse nr. A 403/85

IN D H O L D
Historisk Samfund for Ringkøbing Amts styrelse.............................
Knud Jessen: 100 år er ingen alder...........................................................
Viktor Hedegaard: 100 års historie i Ringkøbing A m t.......................
Hilsen fra De Lokalhistoriske A rkiver..................................................
Thomas Opstrup: Dem swunden gammel daw
eller Træk af Ringkjøbing Amt/Statsamts historie.......................
Mogens Kragsig Jensen: Offentlige veje og private broer
Trafikkens vilkår i Skarrild sogn 1838-1861 ..................................
Estrid Bay: Vandborg Sogn omkring år 1800........................................
Hans Larsen: Mit liv hjemme og i sogneråds- og kommunalpolitik

4
5
7
15

93
115
135

R eg ister......................................................................................................

141

29

Historisk Samfund
for Ringkøbing Amts styrelse
Knud Jessen
Holstebrovej 31, 6950 Ringkøbing
Tlf. 96 75 07 17
kjrn@privat.dk
Indvalgt 1998, formand fra 1998

Bent Skaarup Pedersen
Fælledmosen 1, Stauning, 6900 Skjern
Tlf. 9736 9401
beskpe@hotmail.com
Indvalgt 2004, mødearrangør fra 2004

Bertel H. Jensen
Bjørslevvej 10, Bjørslev, 6920 Videbæk
Tlf. 9719 4137
bertel.jensen@privat.dk
Indtrådt 2001, næstformand fra 2001

Anna Marie Touborg Jensen
Klostermøllevej 4, Gudum, 7620 Lemvig
Tlf. 9786 3003
aramt@ringamt.dk
Indvalgt 1999

Poul Jørgen Madsen
Vellingvej 2, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 35 25
pjm@kabelmail.dk
Indtrådt 2005, kasserer fra 2005

Freddy Boysen
Julsgårdsvej 27, Tulstrup, 7430 Ikast
Tlf. 9715 5172
boysen.ikast@adr.dk
Indvalgt 1998, medlem af redaktions
udvalget fra 2003

Inge Lise Jensen
Herregårdsparken 3 6.sal, 7400 Herning.
Tlf. 9722 0597
inge.lise.jensen@mail. tele.dk
Indvalgt 2006, sekretær fra 2006
Per Hauge Mortensen
Byskellet 54, 6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 2635
hauge.ramskov@mail.tele.dk
Indvalgt 1995, redaktør fra 1995
Hans-Christian Christensen
Karen Brands Vej 3, Årgab,
6960 Hvide Sande
Tlf. 9731 3032
hans.chr.christensen@mail.tele.dk
Indvalgt 1999, medlem af årbogs
redaktionen fra 1999

Kurt Guldbæk
Hasselholtvej 4, 7830 Vinderup
Tlf. 9744 3601 / 5128 8554
kurt@arkivet-vinderup.dk
Indvalgt 2006, webmaster og møde
arrangør fra 2006

100 år er ingen alder
A f Knud Jessen
Med dette jubilæumsskift markerer H isto
risk Samfund for Ringkøbing Amt, at der
er forløbet 100 år siden afholdelsen af den
stiftende generalforsamling.
Det er en glæde at konstatere, at der sta
dig er tale om en livskraftig forening med
langt over 1000 medlemmer og med stor
opslutning til foreningens arrangementer.
Meget har ændret sig i det omgivende
samfund i løbet af de 100 år.
Senest har strukturreform en medført
sammenlægninger af kommuner, politi
kredse og retskredse. Samtidig er statsam
terne og amtskommunerne ophørt med at
eksistere og deres opgaver er overført til
nye myndigheder.
Man kan derfor rejse spørgsmålet om,
hvorvidt det giver mening at fortsætte en
forening med en geografisk afgrænsning
svarende til den tidligere amtsinddeling.
D et er op til foreningens medlemmer at
afgøre dette spørgsmål - men der skal ikke
herske tvivl om, at den foreningens nuvæ
rende styrelse har en klar holdning: Der er
tale om en Zø&rfZhistorisk forening, og
Midt- og Vestjyllands historie er en anden
end eksempelvis den øst- eller sønderjyske
lokalhistorie.
Styrelsen finder derfor ikke noget
grundlag for at foreslå, at foreningen læg
ges sammen de andre historiske samfund i
den midtjyske region

Å R B O G EN
Hvert år udsender foreningen »Hardsyssels Årbog« med historiske artikler fra al
le dele af amtet.
Årbogen udbreder den lokalhistoriske
viden til alle foreningens m edlem m er-og
så til dem, der ikke har mulighed for at del
tage i foreningens møder.
Den sælges desuden til interesserede
uden for medlemskredsen, både i Midt- og
Vestjylland og i resten af landet.
Årbogen har betydning både ved at in
spirere de lokalhistoriske forfattere til at
»grave« videre i områdets historie og ved
at gøre deres viden tilgængelig for en stør
re kreds.
Med udgivelsen af jubilæumsskriftet af
sluttes en epoke i årbogens historie. Den
mangeårige, meget vidende og flittige re
daktør, cand. mag. Per Hauge Mortensen,
har meddelt, at han ophører som redaktør
og udtræder af styrelsen af helbredsmæs
sige grunde.
På styrelsens vegne takker jeg Per H au
ge Mortensen for en enestående indsats!
ØKONOMI
Det kræver penge at drive en folkelig for
ening som Historisk Samfund.
Der er gratis adgang til foreningens m ø
der, der afholdes på skift i kommunerne i
amtet.
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Redaktion, udgivelse og distribution af
årbogen er en stor post på foreningens
budget, og udgiften dækkes kun i meget
begrænset omfang af indtægterne ved løs
salg.
Der er desuden udgifter forbundet med
den løbende administration af foreningens
virksomhed.
Foreningens hovedindtægtskilde er
medlemmernes kontingentbetaling, men
økonomisk støtte fra kommuner, pengein
stitutter og organisationer er en forudsæt
ning for, at økonomien kan hænge sam
men.
Styrelsen takker de trofaste medlemmer
for støtten i årenes løb, herunder en særlig
tak til de ældre medlemmer, der ikke læn
gere har kræfter til at deltage aktivt i ar
rangementerne, men fortsat betaler kon
tingent.
Ligeledes tak til vores sponsorer for den
værdifulde økonomiske støtte. En særlig
tak til Dansk Lokalhistorisk Forening for
støtten til udgivelsen af dette jubilæums
skrift.
En bekymring: Den kommunale støtte
har været aftagende gennem de seneste år,
men hvis de nye og økonomisk stærkere
kom m uner fortsat ønsker et rigt for
eningsliv som en del af det lokale kultur
liv, kræver det bevillinger-og vel og mær
ke af en forøget størrelse.
Herfra skal lyde en opfordring til ikke
at bruge alle kulturbevillingerne på nogle

få finkulturelle eller sportslige tiltag, som
måske nok er med til at »brande« kom
munerne, men som ikke bør etableres på
bekostning af de folkelige foreningers
fortsatte eksistens!
FREM TID EN
Det er styrelsens opfattelse, at der også er
et behov for foreningen ide kommende år
tier.
Vi vil på næste års generalforsamling
fremlægge et forslag til moderniserede
vedtægter, der er tilpasset strukturændrin
gerne i samfundet.
Medlemmerne vil også opleve en øget
anvendelse af moderne IT.
Allerede i dag kan man få informationer
om foreningen på internettet på adressen
w w w.historisksam fund.dk, og styrelsen
arbejder på at gøre årbøgerne tilgængelige
i elektronisk form.
Det centrale i foreningens virksomhed
vil imidlertid stadig være møderne, hvor
fagfolk og/eller folkelige fortællere for
midler det historiske stof i et mundtligt fo
redrag og hvor de historisk interesserede
tilhørere har mulighed for socialt samvær
med ligesindede.
Foreningens styrelse ser fortrøstnings
fuldt på fremtiden. Vi håber, at vores med
lemmer vil medvirke til en fortsat tilgang
af nye medlemmer, og at sponsorerne fort
sat vil være med til at sikre foreningens
økonomi.

Knud Jessen, se side 67

100 års historie i Ringkøbing Amt
A f Viktor Hedegaard
Styrelsen har bedt mig skrive om H isto
risk Samfund For Ringkøbing Amt i an
ledning af foreningens 100 års jubilæum.
Besynderligt nok falder jubilæumsåret
sammen med nedlæggelse af amtet, hvis
område herefter skal indgå i en større re
gion, som strækker sig tværs over Jylland.
Jeg skal ikke gøre mig klog på, om det
er vis eller gal, men for mig vil Ringkøbing
Amt altid være, som vi stort set har kendt
det i vor tid, med de ændringer, kommu
nalreformen i 1970 gav.
Går vi langt tilbage i historien, hed om
rådet Hardsyssel.
Derfor valgte styrelsen for 100 år siden
at kalde foreningens årbog for Hardsyssels
Årbog, og det hedder den stadig.
Så må vi også kunne bevare foreningens
nuværende navn Historisk Samfund for
Ringkøbing Amt fremover; selvom amtet
nedlægges. Man må ikke om 100 år være i
tvivl om, hvad der engang var Ringkøbing
Amt.
I den gamle forhandlingsprotokol »For
Historisk Samfund for Ringkjøbing Amt«
står der på første side øverst i venstre hjør
ne: »1906« - derefter står (med den davæ
rende retskrivning:
»Om Samfundets Dannelse
Fra flere Sider blev der i Sommeren 1906
rettet Opfordring til Lærer P. Storgaard

Pedersen i Hee om at virke for, at der blev
dannet et historisk Samfund her for Ring
købing Amt.
Flere Steder var der stiftet saadanne
Samfund, og Arbejdet var så godt i Gang i
flere Amter, at der var Sandsynlighed for,
at det ogsaa vilde vinde Tilslutning her.
Lærer Storgaard Pedersen, der i en Aarrække havde syslet med Egnens Historie,
følte stor Lyst til at faa et saadan Samfund

Larer P. Storgaard Pedersen, Hee (1861-1931).
Ved kongebesøget i Hee 1908 blev han ud
nævnt til Dannebrogsmand, 1929 tildelt for
tjenstmedaljen. (Foto: Gundelach Hansen,
Ringkøbing)
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Opraab bragt i egnens aviser her jra Holstebro Dagblad 19/9 1906.

100 ÅRS HISTORIE I RIN G KØ BIN G AMT
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Museumsfor stander H. P. Hansen, Herning
(1879-1961).

Slægtsforsker Rigmor Lillelund (f.1923) blev
ridder a f Dannebrogsordenen 1993.

stiftet, der kunde virke til at fremme den
historiske sans hos Egnens Folk.
H an henvendte sig derfor til en Del
Mænd om at være Medindbydere til et
Møde i Ringkjøbing, hvor den paagælden
de Sag skulde drøftes og mulig et saadant
historisk Samfund dannes.
O m trent alle, hvem Henvendelse rette
des til, gav Sagen Tilslutning ved at være
Medindbydere og der blev da i alle de sted
lige Blade indrykket et Opraab af følgen
de Indhold og med de her nævnte U nder
skrivere«. (Se modstående side).

Samfund for Ribe Amt, der startede i 1902
med rod i Askov Højskole, hvor både
Ludvig Schrøder og Poul Bjerge var med
som henholdsvis formand og kasserer.
H. P. Hansen skriver: »Det var det gode
eksempel fra Ribe, der gav stødet til, at H i
storisk Samfund for Ringkøbing Amt blev
oprettet i 1906«.
Som det fremgår af første side i proto
kollen, blev det lærer P. Storgaard Peder
sen fra Hee, som tog initiativet og sammen
med 56 andre betydende mænd indkaldte
til et møde i Ringkøbing den 25. septem
ber 1906.

I Hardsyssels Årbog fra 1956 redegør mu
seumsforstander H. P. Hansen, Herning,
der var medlem af styrelsen på daværende
tidspunkt, for Historisk Samfunds første
50 år.
H an indleder med at nævne H istorisk

Styrelsen for H istorisk Samfund for Ring
købing Amt bestod i de første 60 år af ene
mænd, indtil slægtsforsker Rigmor Lille
lund fra N aur blev indvalgt i 1967 som den
første kvinde.
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Styrelsen for Historisk Samfund for Ringkøbing Amt 1981-2006
Listen over styrelsesmedlemmer, sidst redige
ret i 1981 i anledning af 75 års jubilæet.
Formænd:
Kammerherre A. Bach 1967-83
Statsamtmand Thomas O pstrup 1983-97
Advokat Rudolf Knudsen 1997-98
Statsamtmand Knud Jessen 1998Sekretærer:
Bibliotekar Kristian Bjerregård 1966-93
Bibliotekar Erik Nørgaard 1993-98
Lærer Leif N ovrup 1998-2006
Inge Lise Jensen 2006Redaktører af Hardsyssels Årbog:
Redaktør Knud Erik Nielsen 1979-89
M useumsinspektør Esben Graugaard
1989-95
Cand. mag. Per Hauge Mortensen 1995Samtlige styrelsesmedlemmer:
Bogtrykker N . Gadgaard Nielsen, Lemvig
1950-82
Konsul Eli Jepsen, Herning 1962-82
Bibliotekar Kr. Bjerregård, Holstebro
1963-93
Amtmand A. Bach, Ringkøbing 1966-83
Gårdejer Bent Raunkjær, Lyne 1966-87
Slægtsforsker Rigmor Lillelund, N aur
1967-93
M useumsinspektør Torben Skov, Vinding
1975-89
Redaktør Jørgen Ostergaard, Herning
1975-97
Redaktør Knud Erik Nielsen, Struer
1979-92
Sognepræst Gunnar Noes Mundbjerg,
Hvidbjerg 1982-92
Regnskabschef Børge Nielsen, Holstebro
1982- 95
Statsamtmand Thomas O pstrup, Ringkøbing
1983- 97
Konsulent Kristian Ravn, Skjern 1983-93
Advokat Rudolf Knudsen, Videbæk
1987-2000
M useumsinspektør Esben Graugaard 1989-95
Redaktør Mogens Bendixsen, Gjellerup
1992-97

Bibliotekar Erik Nørgaard, Lemvig
1992-97
Museumsinspektør G udrun Gormsen,
Holstebro 1993-99
Lærer Holger Villadsen, Hvide Sande 1993-99
Journalist Åsta Thomsen Jensen, Borris
1994-2002
Cand. mag. Per Hauge Mortensen,
Ringkøbing 1995Gårdejer Viktor Hedegaard, Borbjerg
1996-2004
Lærer Leif N ovrup, Sevel 1997- 2006
D irektør Niels Højbjerg, Ringkøbing 1997-99
Lokalhistoriker Freddy Boysen, Tulstrup
1998Statsamtmand Knud Jessen, Ringkøbing 1998Lærer Anna Marie Touborg Jensen, Gudum
1999Ungdomsskoleinspektør H ans-Christian
Christensen, Hvide Sande 1999Journalist Allan Leth Frandsen, Herning
1999-2000
Museumsinspektør Søren Toftgaard Poulsen,
Linde 2000-03
Gårdejer Bertel H. Jensen, Videbæk 2001 Højskoleforstander Niels Ole Frederiksen,
Sønder Felding 2002-04
Betina Agerbo, Turistforum Herning
2003-06
Susanne Bang Nielsen, Idum 2004-05
Bent Skaarup Pedersen, Stauning 2004Poul Jørgen Madsen, Ringkøbing 2005Inge Lise Jensen, H erning 2006Kurt Guldbæk, Vinderup 2006Revisorer:
Politiassessor K. Engby Larsen, Holstebro
1956-86
Regnskabschef Børge Nielsen, H olstebro
1967-81
Bankfuldmægtig Niels Ausum, Hjerm
1982-91
Fuldmægtig Else Madsen, H olstebro 1986Bankfuldmægtig Niels P. Lægaard, H olstebro
1991-2005
Cand. jur. Mogens Elming, Ringkøbing 2005-

100 ÅRS HISTORIE I RIN G KØ BIN G AMT
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Amtmand Arthar Bach (1909-1985) overrakker 1972 Den kongelige Belønningsmedalje a f 1. grad
i guld med krone til larer Esbem Jespersen, Vinding (1892-1983).

Rigmor Lillelund er i dag kendt for me
re end slægtsforskning, bl.a. som forfatter
og medforfatter af flere historiske bøger
og artikler udgivet af Holstebro Museum,
hvor hun sad i bestyrelsen fra 1975 til
1993, heraf 4 år som formand.
Som anerkendelse for sit store histor
iske arbejde blev Rigmor Lillelund i 1993
udnævnt til Ridder af Dannebrogsorde
nen.
Form anden for H istorisk Samfund for
Ringkøbing Amt har, bortset fra et par en
kelte år, altid været amtmanden på Rindumgård.
På grund af amtmandsskifte har det to
gange været nødvendigt at vælge anden
formand.

Første gang var i 1966-67, hvor Esbern
Jespersen, der fra 1944 til 1966 var redak
tø r af Hardsyssels årbog, overtog fo r
mandsposten mellem amtmand Aa. Ran
gel Nielsen og amtmand A. Bach.
Esbern Jespersen var førstelærer ved
Vinding skole og en kendt historiker og
forfatter.
Fra 1970 med kommunalreformen blev
amtmandens arbejdsområde ændret. Hans
kommunale funktioner ophørte, bortset
fra at han blev formand for tilsynsrådet.
D erudover er amtmandens opgaver nu
alene at være overøvrighed, og for ikke at
forveksle det med amtskommune bliver
hans arbejdsområde kaldt for statsamt, og
hans titel er herefter statsamtmand, som
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Statsamtmand Thomas Opstrup (f.1930).

Advokat Rudolf Knudsen (1923-2000).

det fremgår af næste formandsskifte i vo
res forening, men pr. 1 januar 2007 er det
te jo også historie.
Amtmand Bach blev i 1983 afløst af
statsamtmand Thomas Opstrup.
Da jeg i 1996 blev medlem af styrelsen,
var det Thomas O pstrup, der ringede til
mig, om jeg ville lade mig opstille som af
løser for foreningens mangeårige kasserer
Børge Nielsen, H olstebro, som døde i
1995.
Jeg blev glad for denne opfordring, og
følte det som en anerkendelse af mit arbej
de på det lokalhistoriske område.
Thomas Opstrup er folkelig i ordets bed
ste betydning og en afholdt person i alle
kredse. Han var en glimrende formand for
Historisk Samfund. Det gjorde ham ondt,
når han i sin årsberetning måtte fortælle, at
medlemstallet år for år var faldende.

Han var derfor initiativtager til i 1996 at
få oprettet et netværk af kontaktpersoner i
de områder i amtet, der ikke var repræ
senteret i styrelsen. Der var tretten lokal
historisk interesserede, som indvilgede i at
gøre en indsats for foreningen, og det re
sulterede i, at da Thomas O pstrup i 1997
fratrådte, kunne han med stor tilfredshed i
sin beretning meddele, at 117 nye med
lemmer var kommet t i l , og selv om 70 var
faldet fra gav det alligevel en fremgang på
47 medlemmer.
Da Thomas O pstrup i 1997 valgte at
træde tilbage både som statsamtmand og
formand for H istorisk Samfund, blev der
igen brug for en formand, der ikke var
amtmand. Det skyldtes, at foreningens nu
værende dygtige og afholdte formand,
statsamtmand Knud Jessen, endnu ikke
var flyttet hertil.

100 ÅRS HISTORIE I RIN G KØ BIN G AMT

Statsamtmand Knud Jessen (f.1943).

Denne gang faldt valget på advokat Ru
dolf Knudsen, Videbæk, som blev indvalgt
i styrelsen i 1987, og på daværende tids
punkt i 1997 sad som næstformand.
Rudolf Knudsen var i mange år medlem
af amtsrådet med en række tillidsposter til
følge.
Han var ret lille af vækst, men til gen
gæld en stor personlighed. Han døde i no
vember 2000.
Det blev til otte spændende år for mig som
kasserer i Historisk Samfunds styrelse. De
første år førte jeg selv regnskabet, men det
blev efterhånden så omfattende, at jeg bad
om hjælp hos Elna Seerup på kassererkon
toret i Holstebro. Elna kendte jeg særdeles
godt fra Holstebro Museum, hvor hun var
sekretær i mange år, et job hun frasagde sig
i 1992, og samme år sagde hun ja til H isto

13

risk Samfunds forespørgsel om at stå for
kassererkontoret. H er har hun ydet en
kæmpeindsats gennem årene til gavn for
både kassereren, sekretæren og foreningen.
I styrelsen var der altid en god tone og
et godt samarbejde, jeg mindes ingen sure
miner nogensinde, selv om det var ulønnet
arbejde, der skulle udføres. Opgaverne var
nok fordelt imellem os, men man hjalp
hinanden både ved gennemførelse af de to
store årlige møder rundt om i amtet og de
godt tilrettelagte udflugter.
Traditionen med at årsmødet og som
mermødet efter tur flyttedes rundt i amtets
forskellige kommuner, synes jeg var en
god skik, men med den nye kommune
struktur ser jeg to problemer opstå, for det
første får foreningen ikke så mange til
skudsgivere, og for det andet går der klud
der i rækkefølgen. Problemerne er nok ik
ke større, end styrelsen finder en løsning
på dem.
Som regel kan vi konstatere, at der kom 
mer flest deltagere til møder, som afholdes
et historisk og naturskønt sted, men loka
lerne har ikke altid været lige egnede, for
eksempel husker jeg i 1998, hvor årsmødet
blev holdt på Borbjerg Mølle Kro (vel sag
tens efter mit forslag), her var lokalet alt
for lille til de over 200 fremmødte.
Alligevel fik alle en kæmpe oplevelse
ud af det; for efterhånden som folk
strømmede til, blev der bare sat flere og
flere stole til. og til sidst nåede rækken
igennem en dør og langt ind i det tilstø
dende rum.
Foredragsholderen var den sprudlende
journalist Elsa Steen Sørensen, der rev alle
med i sin beretning om »Kartoffeltysker
ne på Alheden«, hvor hun jo selv stamme
de fra familien Krath.
M ikrofoner og højttalere var installeret
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af den kendte lydmand Ove Tjagvad, H ol
stebro, så det fungerede perfekt, alle kun
ne høre - også dem der sad i det tilstøden
de rum.
For mig er udgivelsen af Hardsyssels
Årbog det vigtigste område for styrelsen,
men dygtige redaktører og redaktionsud
valg har nu i hundrede år formået hvert
eneste år at udgive en læseværdig og spæn
dende bog.
Igennem 20 år har jeg som aftenskole
lærer undervist i vort sogns historie, og her
har Hardsyssels årbøgerne været en uvur
derlig hjælp. For eksempel når jeg skal for
tælle skolernes historie, så starter jeg med
at læse en artikel af P. Storgaard Pedersen,
som han skrev i foreningens allerførste år
bog fra 1907 om »løbedegne«.
I årbogen fra 1917 fremgår det i en arti
kel af lærer J. P. Haahr Madsen, Mejrup
om »Forhandlingsprotokol for Skolelæ
rerforsamlinger« at denne forening er stif
tet i 1837 på initiativ af lærer Holger Schou
i Borbjerg.
I årgangene 1928 og 29 er hvert år trykt
en tredjedel af C. Møllers »Borbjerg Sogns
Historie«, desværre kom den sidste tredje
del aldrig.
I årgang 1944 skriver daværende med
lem af styrelsen H. C. Hansen Trabjerg en
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fremragende artikel om altertavlen og an
temensalet i Borbjerg Kirke.
I 1975 er det tidligere købmand i Hogager Laust Vestergaard, der fortæller erin
dringer fra sine barne- og ungdomsår.
Fra bogen 1999 er det artiklen om Stubberkloster, jeg kan bruge i min undervis
ning, og den er jo skrevet af daværende
kollega i styrelsen Leif Novrup, Sevel.
Jeg nævner bare nogle af de oplysninger
jeg kan hente i Hardsyssels Årbog til be
lysning af de historiske forhold vedrøren
de mit sogn, og der kunne nævnes mange
flere, bl.a. i artikler fra Esben Graugaards
hånd.
Men når der findes så meget i Hardsys
sels Årbog, som vedrører mit sogn, så tror
jeg ikke, det er et særtilfælde, vi kan sik
kert tage et hvilken som helst lokalområde
i Ringkøbing Amt og finde tilsvarende hi
storiske oplysninger.
For mig er Hardsyssels årbøgerne guld
værd, og jeg håber, vi kan bevare Historisk
Samfund for Ringkøbing Amt i tiden der
kommer - trods nedlæggelse af amterne,
og at der hvert år må komme en ny H ard
syssels Årbog.
Jeg ønsker tillykke med jubilæet og tak
ker for samarbejdet og venskabet med al
le, jeg har mødt i styrelsen.

Tidligere gårdejer
Viktor Hedegaard
f. 1932 i Borbjerg.
Medlem af Historisk Samfunds
styrelse 1996-2004.
Vibevej 32, Borbjerg
7500 Holstebro

Hilsen fra De Lokalhistoriske Arkiver

Herning Museums leder J.A. Trøstrup (til højre) fotograferet på museet med den studiekreds a f
gamle mand, der indsamlede og nedskrev bogen »Gamle minder fra Hammerum Herred«, ud
kommet i 1911 som sartryk a f Hardsyssels Årbog. Bogen omhandler, hvad hver mand kan mindes
om livet på landet fra midten a f 1800 tallet. Emnerne bliver beskrevet hver for sig og spander vidt
fra jordens dyrkningsmåde til skikke og handel med dyr. Havde disse fire m and ikke indsamlet og
udgivet disse erindringer, havde vi ikke haft deres viden at støtte os til i beskrivelsen og forståel
sen a f det samfund, som vi bygger videre på.

For 100 år siden, da Historisk Samfund for
Ringkøbing Amt blev til virkelighed, var
Hardsyssels Årbog næsten eneste m u
lighed for at få fastholdt og offentliggjort
historiske artikler.
I dag findes der mange flere muligheder
med omkring 100 museer og lokalhisto
riske arkiver i det område, Hardsyssels
Årbog dækker.

Alligevel har foreningen stadig sin be
rettigelse, Hardsyssels Årbog er fortsat
stedet, hvor man får et samlet billede af
Vestjyllands historie. O g det er fortsat der,
at alle med store eller små ambitioner har
mulighed for at komme med netop deres
personlige bidrag til historien om Midt- og
Vestjylland.
H enry Am mitzbøll,
Lokalarkiverne i Ringkøbing A m t
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Engesvang Lokalhistoriske Arkiv

Billedet viser Mads P Jacobsen, hustru, børn og personale ved Paarup Kro 1907.

Paarup Kro kan som kongelig privilegeret
kro dateres til 1544. Første kendte ejer var
Peder Lauridsen 1850-55. Derefter Peder
Sørensen 1855-60 og Mads Møller Jensen
Kjærsgaard, kaldet »æ hælle krowmand«
(den hellige kromand), 1860-85.
Landmand Laurs Peter Sørensen ejede
kroen fra 1885 til 1901 og forpagtede den
ud til Christen Hagelskjær Knudsen og
Ane Knudsen.

I 1901 købte Mads Peder Jacobsen
Pårup Kro og drev den til sin død i 1935.
Sønnen Hans Jacobsen overtog så kroen
og drev den i 40 år. Da han ikke efterlod
sig arvinger, blev kroen købt af en bror
datter og hendes mand, Ruth og Mads
Madsen. Da Mads Madsen døde i 1993, var
kroens ejerskab overgået til et interes
sentskab med sønnerne Jan og Sten som
medejere. I dag er Steen Madsen kromand.
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Lokalhistorisk Samling for Gjellerup Sogn

Manden på billedet er Jens Larsen, (f.
1859), hans gård var beliggende i den ve
stre ende af Hammerum by. Det fortælles
om ham, at fordi priserne på heste om 
kring første verdenskrig var høje, solgte
han sine, for, som han sagde: »Jeg har kørt
med stude før, så det kan jeg gøre igen«.
Vejen, han kører på, er den nye hoved
vej fra Silkeborg til Herning, der blev an
lagt omkring 1848-1850. Før den tid var
der to veje, mod Horsens fra Gjellerup.
Den ene er den gamle landevej fra Gjelleruplund til Bøgild ved Ikast og derfra mod
Isenvad. Den anden gik fra Holtbjerg over
Birk, Agerskov til Skovby og blev kaldt
Tingvej.
Hammerum hovedgade blev asfalteret
så tidlig som i 1912, så fotografen har væ
ret ude før den tid.

Huset i baggrunden med ejeren navn,
M. Uhrskov (f. 1881), ligger i krydset
Hammerum Hovedgade, Jernbanegade og
Frølundvej. H er havde Uhrskov »Træhan
del« (isenkram). Den blev omkring 1925
overtaget af Jersild Lauritsen, der drev
købmandsforretning her helt til omkring
1973.
En af de små ting, købmand Lauritsen
huskes for, er, at han handlede med nøgler
til døre og møbler; man kunne altid finde
en nøgle, der »passede« i hans forretning.
Det er måske en handel, han har overtaget
fra sin forgænger.
Senere er huset blevet renoveret med
stor respekt for sit tidligere udseende; det
er at se på nøjagtig, som da det blev byg
get.
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Herning Lokalhistoriske Arkiv

Efter mange års intens kamp med Ringkø
bing Amt kunne beboerne i den hastigt
voksende stationsby Herning omsider i
sommeren 1903 se gadens støv og pløre af
løst af lange lige rækker af brede brosten.
Den brolagte strækning blev anlagt fra
klædefabrikken i vest til jernstøberiet i øst
- i dag Østergade til Vestergade 18. Amtet

ønskede ikke at godkende hovedgaden
gennem landsbyen Herning som en vigtig
færdselsåre, hvorfor det var svært for H er
ning at få tilskud herfra til udgifterne for
belægningen.
Brolægningen og fældningen af træerne
langs med vejen fik pludselig et bybillede
frem, som signalerede udvikling og vækst.

H ILSEN FRA DE LO KALH ISTO RISKE ARKIVER

19

Holstebro Lokalhistoriske Arkiv

Storebro over Storåen 1910. Et a f de sjældne fotos, hvor broen er set fra åens nordside over mod
Sønderland. Lige til venstre efter broen ligger guldsmed Meilsøes ejendom. 1 baggrunden ses skor
stenene til Brænderigården og Aktiebryggeriet på Hemingvej. Billedet stammer fra en dag i 1910,
hvor der var vægtprøve på broen - derfor vognene belæssede med støbejemsbarrer fra Holstebro
Jernstøberi. Man kan undre sig over opbudet a f folk på broen under vægtprøven; de må have haft
udtalt tillid til broens styrke.

Holstebro er opstået omkring et vadested i
den ådal, hvori Storåen løber. H er breder
dalen sine flader ud, og den forholdsvis la
ve vandstand her gav mulighed for passage.
Vadestedet, der lå i læ af de nordlige bakker,
blev et trafikalt knudepunkt, hvor veje fra
alle fire verdenshjørner mødtes. Hjerm,
Ulfborg og Hammerum Herreder støder
sammen her og mange og lange veje fra al
le fire verdenshjørner stævner ned mod va
destedet. Fra Thy gik 2 veje ned til Storådalen; den ene over Oddesund og Kilen
ved Struer, den anden ned over Harboøre

Tange og Lemvig. Fra Salling og Viborg
førtes veje over vadestedet til Ringkøbing
og Skjern Å. Fra Silkeborg blev der sendt
træ over vadestedet til de dengang skovfat
tige vestegne, og fra Vesterhavet sendtes
fisk ind i landet. Nørregade, Vestergade og
Østergade er opstået på disse gamle ind
faldsveje til vadestedet, og der, hvor de sam
ler sig for at bøje ned til åen og vadestedet,
opstod Store Torv, eller med Hugo Matthiessen ord: »Her strømmer færdslen fra alle
hjørner sammen som blodet til et hjerte for
atter at fordeles i forskellige retninger«.
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Ikast Lokalhistoriske Arkiv

Hedehjem opført a f myremalm, Sundsvej 22, Vester Tulstrup i Ikast, år 1897. Stuehuset eksisterer
stadig 2007, meget ombygget og overpudset.

»Netop i heden bag Skaaphuset finder man
næsten hver eneste nybyggerhjem opført a f
store klum per m yrem alm udfuget m ed
kalk«. L. Mylius Erichsen: Den Jyske Hede ( 1903)
Det var en af forfatteren Ludvig Mylius
Erichsens oplevelser, da han sammen med
vennen, den unge maler og tegner Valde
mar Neiiendam, i 1901-1903 tog ud for at
opleve og beskrive den jyske hede, inden
denne karakteristiske natur helt forsvandt
på grund af opdyrkning.
Selv om det ikke er mere end nogle få li
nier, så er de meget fortællende: ”N etop i
heden bag Skaaphuset”. Trekantsområdet
Sunds, Ilskov og Ikast er netop, hvor der
også i dag findes bevarede rester af bygge
ri med myremalm. Et byggeri, der ikke vi
des udbredt andre steder i Danmark.

Mylius Erichsen fortæller, at det er ny
byggerhjem, altså ejendomme, der er op
stået i tiden fra omkring 1850 til op i 1900årene som første generation af landbrugs
bygninger i forbindelse med opdyrkning
af det store uudnyttede hedeområde.
Som det tredje fortæller han, at husene
har stået med store synlige malmblokke,
ligesom ved byggeri af kampestenshuse,
og at fugerne har været udfuget med kalk.
Det var den trænede iagttagers oplevel
se for bare 100 år siden. I dag ser det gan
ske anderledes ud med det egnstypiske
myrcmalmsbyggeri. Kun ganske få huse
står tilbage med deres oprindelige m ur
værk, og de står i vor tid i stor fare for helt
at forsvinde.
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Lemvigegnens Historiske Arkiv

Et postkort fra kong Frederik V III og dronning Louise's officielle besøg i Lemvig 4. aug. 1908. Per
sonerne er fra venstre: med den høje hat Kredslage Jensen, Garvermester S. C. Fynboe, Købmand
E. Aasted, Købmand Ephraim Jensen, Kong Frederik VIII, Borgmester Bemth, Amtmand Dons
og Minister ]. C. Christensen. Dronning Louise står längere til højre med en stor buket blomster.

Kong Frederik VIII og dronning Louise
gæstede Lemvig og mange af landets byer
og købstæder på den 18 dage lange konge
rejse i sommeren 1908. Kongetoget ankom
kl. 9 til Ramme Station, derfra til Bovbjerg,
hvor mindesten, fyr og høfder besås. Efter
frokost kl. 12 på Bovbjerg Badehotel over
rakte kongen Dannebrogsmændenes H æ
derstegn til 2 veteraner. Alle steder taler og
hurraråb. Kl. 2 fortsatte turen med vogn til
Lemvig over Vandborg, Heldum, Tørring
og Houe. I Lemvig blev de kongelige mod
taget af en tusindtallig skare ved Vesterbjerg. Kongeparret med følge fortsatte til
havnemolen, hvor omkring 100 af byens
honoratiores med amtmand, borgmester og

minister i spidsen tog imod. Efter en kort
kur i en i dagens anledning opført salon, gik
kongeparret ombord i »Dannebrog« for at
hvile. Om eftermiddagen stor kur på råd
huset, og derefter kørte de kongelige en tur
gennem byen. Aftenen begyndte med mid
dag på Jespersens Hotel, senere gik kongen
en tur i anlægget, hvor 250 borgere havde
fællesspisning. Derefter fortsatte kongen til
de 15.000 ventende mennesker på markeds
pladsen; her blev der holdt taler, sunget af
flere kor samt råbt hurra. Til sidst gav børneafholdsforeningens drenge en gymnastik
opvisning, inden kongeparret trak sig tilba
ge til »Dannebrog«, der næste morgen kl. 6
fortsatte til Struer.
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No Lokalhistoriske Arkiv
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Længst tilbage i billedet den gamle hol
landske vindmølle, som blev bygget i 1882.
Man mente, at der var så langt til større
møller i nabosognene, at der var behov for
en vindmølle. Det blev aldrig nogen blom
strende virksomhed, men den kørte 18 år i
hvert århundrede. I 1914 kom så strøm 
men til N o, og så var dens dage talte.
Kr. Susgaard mente, at det var et land
skabeligt savn, da møllen blev revet ned.
Foran møllen ligger Brugsen, som blev
stiftet 15. september 1910 med kolonial,
foderstoffer og gødning samt stod for
modtagelse af svin på stationen til slagteri
et. O g her forrest i billedet ser vi så den
nye stationsbygning (arkitekt Ulrik Pies
ner) ved den nye jernbaneforbindelse fra
Ringkøbing til Ørnhøj, senere helt til H ol
stebro, som blev åbnet den 14. november
1911. Vi ser til venstre på billedet en læs
serampe til svin og kreaturer samt til høj
re en jernbanevogn på sidesporet.

Det var så starten på stationsbyen No.
D er kom hurtigt driftige folk til, en dygtig
murer og en tømrer, 2 smede, slagterfor
retning, træsko- og cykelhandel, brødudsalg.
Der kom altså hurtigt en bydannelse,
som man så mange steder på den tid, så
snart der kom en jernbaneforbindelse. Før
den tid var det kirkebyen, der udgjorde
byen med kirke, skole og forsamlingshus,
en lille smedje og et par huse.
I dag er der ikke flere butikker eller
virksomheder tilbage i stationsbyen. Ba
nen blev nedlagt i 1960 umiddelbar før
dens 50 års jubilæum. Stationsbygningen
er gennem årene blevet smukt vedlige
holdt, så den står næsten uforandret. Den
gamle stationsby har gennem de senere år
haft tilvækst af parcelhuse.
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Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Strøgtid i Ringkøbing.

O mkring forrige århundredskifte udgav
N. P. Holms Boghandel et postkort. M o
tivet var svin på vej til banegården, og bil
ledet var taget med boghandlen i baggrun
den.
Manden i den hvide kittel er P. C. Jen
sen, (1851-1927) kaldet »P. C. Mel og
Gryn«, fordi han handlede med de to va
rer i over 40 år. Han havde forretning i Al
gade 1, hvor han også samlede slagtesvin
fra oplandet til forsendelse til Esbjerg Pri
vatslagteri, foruden at han handlede med
smågrise. Ser man nu om dage ind i gården
hos P. C. Jensen, er det lidt svært at fore
stille sig, at der har kunnet samles ret man
ge svin på den plads.
Svinene blev drevet fra Algade 1, tæt på

torvet, og hen ad Algade til de drejede ned
ad Østergade til banegården.
På billedet ses N . P. Holms Boghandel
til venstre og apoteket til højre..
Svinene på vej til banegården blev et po
pulært postkortmotiv. J. Th. Damgaard
udgav et andet postkort med svin, det bil
lede var taget lidt nærmere torvet. N. P
Holms Boghandel udgav også en tegnet
udgave af sit postkort, tegnet af Carl Røgind i 1906, hvor bl.a. en meget tidlig bil
optræder.
Postkortet fik et langt efterliv og blev
populært under besættelsen. Man kunne så
kolorere grisene; meningen var selvfølge
lig, at grisene skulle farves grønne lige som
besættelsesmagten.
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Stadil Lokalarkiv

Stadil Andelsmejeri. Billedet er formentlig fra foråret eller sommeren Î908.

Mejeriet blev bygget i sommeren 1907.
Driften startede til 1. november med Jensen
Nordholt som bestyrer. En søn af Jensen
Nordholt, Henning Nordholt, Esbjerg, der
nu er død, fortalte i marts 2002 lidt om bil
ledet: Kvinden med barnevognen er H en
nings mor Ane Kirstine Knakkegaard
Nordholt, mens manden i hvidt er hans far
Niels Christian Jensen Nordholt. I barne
vognen Hennings ældste bror, født i marts
1908. De andre personer kendte Henning
ikke-m åske en mejerske, foreslog han. 15.
marts 1907 afholdtes et møde i forsam
lingshuset for at erfare, om der var stem
ning for, at Stadilboerne og beboerne på
Vedersø Hede udmeldte sig af mejeriet
»Phønix« (i Vester Tim) for selv at stifte en
mejerikreds i Stadil. Efter nogen drøftelse
vedtoges så godt som enstemmigt at foreta

ge udmeldelse og selv danne en mejeri
kreds. 5. april var der stiftende generalfor
samling, en bestyrelse på 7 blev valgt.
Overslaget lød på 43 - 44.000 kr. for meje
ri og beboelse. 1. november ansattes Jensen
Nordholt som mejeribestyrer ud af 50 an
søgere - »til en årsløn af 2200 kr. samt lys
og brændsel, 1 pægl fløde dagligt og den
nødvendige skummet - og kærnemælk«.
Der var foderstofhandel i forbindelse med
mejeriet, ideen var taget med fra »Phønix«.
På generalforsamlingen i 1910 blev det en
stemmigt vedtaget at opføre et pakhus på
mejeriets grund. I de følgende år var der
yderligere tre bestyrere, Frands Madsen
(1919-1954), Chr. Bisgaard Madsen (19541957) og Jørgen Ramsgaard (1957-1980).
Pr. 1. okt. 1980 fusionerede mejeriet med
Vestjysk Mejeriselskab, en epoke var slut.
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Sunds Lokalhistoriske Arkiv

Sunds Vandmølle.

O m Sunds Vandmølle fortælles der i bo
gen Sunds Sogns Historie fra 1935:
»Sunds Vandmølle er sikkert en æld
gammel mølle, da den nævnes omkring
1635. Og alle mænd, der er noget oppe i
årene, kan fortælle historier derfra. De var
tit til mølle her, som oftest kørende med
stude; omkring 1900 var der flere stude
spand end hestespand. I 1573 ejede Josva
v. Qualens svigermor en mølle i Sunds, det
må være vandmøllen, så den er endnu æl
dre.
Møllen havde stor søgning. Hen imod
jul gik møllen både dag og nat, og korn
sækkene kunne ikke være i selve møllen,
men blev båret ud i udhusene.
Møllevognene kom helt fra Gjellerup og
Ikast. Folk fik jo mølledram, og den, der
var længst ude fra, fik fri fortæring.

Den gamle Thomas Laursen, også kal
det Thamas, var godt ved det; hans kone
var fra Hagelskjær. Thomas byggede i sin
tid en vejrmølle lidt nord for vandmøllen,
men solgte den senere.
Vandmøllen lå på et godt sted, åen eller
møllebækken har godt fald, den høje møl
ledæmning stemte vandet højt op. Mølle
bækken kommer helt oppe øst for Tvær
mose.
Da der efterhånden byggedes vejrmøller
rundt omkring, og folk fik husmøller og
motorer, var mølleriet ikke længere renta
belt, så omkring 1916 hørte mølleriet helt
op, og møllen blev solgt. Derefter forfaldt
gården og møllen, så der i dag ikke er no
get tilbage«.
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Egnshistorisk Studiecenter for Ulfborg-Vemb Kommune

Epidemihuset) Herredsgade 41 Ulfborg.

I år 1900 byggede Ringkjøbing Amt på
adressen Herredsgade 41 i Ulfborg et epi
demihus. Det blev brugt til at isolere pati
enter med sygdomme, som i dag er ret
uskyldige, såsom skarlagensfeber, mæslin
ger og strubehoste. Der var indlagt en hel
del børn, og det var en prøvelse for dem,
idet al kontakt med forældrene foregik
gennem de lukkede vinduer.

Epidemihuset blev nedlagt i 1936. Me
get senere blev huset revet ned, og man
byggede Røde Kors Hjemmet, der blev ta
get i brug den 8. august 1968. Røde Kors
Hjemmet var plejehjem for Ulfborg-Vemb
Kommune frem til 31. januar 2004. Røde
Kors ejer fortsat bygningerne.
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Vinderup Egnshistoriske Arkiv

Niels Bjerregards tørvefabrik i Tværmose engang i 1906.

Hvilken begivenhed, der gav anledning til
dette billede, ved vi ikke, men påklædnin
gen tyder på en festlig dag. Bemærk de man
ge børn, der tilsyneladende er delt i to grup
per.
Hestene blev brugt til at trække tipvogn
ene. Den store skorsten var til en dampma
skine, medens den lille skorsten var til
smedjen. Dette tørveværk var kun eet ud af
fire, der på det tidspunkt var i Tværmose.
På Vinderupegnen har der, særlig i Ejsing
Sogn, været mange tørvefabrikker for om
kring hundrede år siden.
Da havde en stor del af Ejsing og en del
af Vinderups befolkning i sæsonen beskæf
tigelse ved tørvefremstillingen - både voks
ne og børn. Arbejdsdagen var lang og hård;
der var mange trætte rygge, når man kom til
aften.

Det var mændene, der havde det tunge
arbejde nede i graven, ved ælteværket og
med slæbning af formene. Kvinderne rejste
tørvene på højkant, så de kunne tørre på
begge sider, og siden ‘skruede’ de tørvene i
stakke, oftest med omkring 250 tørv i hver.
Også mange børn arbejdede i tørvene.
Deres arbejde var gerne at rejse eller vende
tørvene samt drive på hesten, hvor der var
et ælteværk, som var hestetrukket.
Normalt startede arbejdet om morgenen
kl. 6, og det fortsatte til omkring kl. 6 om
eftermiddagen, afbrudt af en times frokost.
Kun søndag var fri, så arbejdsugen kom op
på omkring 70 timer. Arbejdet var akkord
arbejde, ofte for et helt sjak. Det betød, at
de, der ikke kunne holde tempoet, blev »fy
ret« af kollegaerne eller selv valgte at stop
pe-

Dem swunden gammel daw
eller
Træk af
Ringkjøbing Amt/Statsamts historie
A f Thomas Opstrup
Ved et dødsfald for nogle år siden blev del
tagerne i begravelsen i dødsannoncen
»indbudt« til at møde glade i sindet.
Ved gravøllet forklarede afdødes kone
den lidt specielle »indbydelse« med, at
hendes mand syntes, at han havde haft et
godt liv og derfor havde ønsket, at hans
begravelse ikke blev for tårevædet. Han
ville gerne, at begravelsesfølget ville dele
hans glæde over livet.
De just afdøde amter/statsamter har og
så haft et godt liv. Derfor vil vi ikke græde
over deres bortgang, men med Robert
Burns og Jeppe Aakjær »løwt wor kop så
glådle op for dem swunden gammel daw«
med amter og statsamter.
Deres død skyldes den netop gennem
førte kommunalreform, der med udgan
gen af 2006 slettede Danmarks 14 amter og
14 statsamter samt Københavns O verpræ
sidium af landkortet.
De 14 amter er afløst af 5 regioner, der
først og fremmest skal stå for sygehusvæ
senet og den offentlige sygesikring samt en
række sociale institutioner og den regio
nale planlægning. Næsten alle de hidtidige
amtskommuners øvrige opgaver er fordelt
på staten og kommunerne.
De 14 statsamter og Københavns O ver
præsidium er afløst af 5 statsforvaltninger,

der overtager de hidtidige statsamters op
gaver med enkelte ændringer. De får såle
des tilført sekretariatsarbejdet for Jo rd 
brugskommissionerne og den hidtidige
amtskommunale del af adoptionssagsbe
handlingen fra amtskommunerne, ligesom
der som noget nyt oprettes et Beskæftigel
sesankenævn i tilknytning til statsforvalt
ningerne.
Ringkjøbing Amt (Amtskommunen) er
afløst af og indgår i den større Region
Midtjylland med hovedsæde i Viborg, og
Ringkjøbing Statsamt er tilsvarende afløst
af og indgår i den større Statsforvaltning
Midtjylland med hovedsæde i Ringkøbing.
Amterne har eksisteret i grumme man
ge år. De fleste i knap 350 år. Ringkjøbing
Amt »kun« i godt 200 år.
Det må derfor være naturligt at standse
op et øjeblik og se sig tilbage og prøve at
få samling på, hvad Ringkjøbing Am t/Statsamt har bedrevet i tidens løb. Det vil
jeg så prøve i store træk at nedfælde her. I
store træk ja, for denne artikel er ikke en
detailleret videnskabelig redegørelse, men
en nogenlunde sandfærdig fortælling.
Fortællingen er for en del en omarbejd
ning og udbygning af mine artikler »Rindumgård«, s. 203-212 i Kr. Susgaards bog
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»Rindum Sogn« fra 1993, og »Amtsrådhuset og amtmændene«, s. 53-81 i den af
Ringkjøbing Amtsråd udgivne jubilæums
bog »Amtsrådhuset - byens og amtets hus
gennem 150 år« fra 1999, begge fra A. Ras
mussens Bogtrykkeri. Fortællingen byg
ger i øvrigt på de til allersidst oplinede kil
der, på mundtlige overleveringer og egne
oplevelser. Mundtlige overleveringer kan
være blevet bedre og bedre for hver gang,
de er blevet overleveret, og egne oplevel
ser kan være blevet smukkeseret af erin
dringsforbedringer, men I kan jo have et
gran salt - eller to - ved hånden under læs
ningen.
I det lange tidsrum, fortællingen omfatter,
er forholdene i det omgivende samfund
selvsagt ændret meget og mange gange,
f.eks. med hensyn til byggestil, boligind
retning, påklædning, skik og brug, spise
vaner, tiltaleformer osv. osv. Læseren må
derfor for størstedelen af tidens vedkom
mende prøve at forestille sig ganske andre
samfundsforhold, hvor der ikke var biler,
telefoner, radioer, elektrisk strøm, fjern
syn, vaskemaskiner, computere, genterapi,
fri abort, seksuel frigørelse og mange an
dre nymodens påfund, men hvor der i ste
det var hestevogne, komfurer, petroleums
lamper, stive flipper til mændene, højkravede kjoler til kvinderne, lange piber, sand
på gulvet, spytbakker, mere højtidelige til
taleformer og i det hele knap så løsslupne
forhold. Endnu i 1963, da jeg kom til am
terne, var det ikke ualmindeligt, at amt
manden blev tiltalt i 3. person: »Vil amt
manden ikke være så venlig ...?« »Synes
amtmanden ikke, det er et dejligt vejr i
dag?« O g det ville og syntes amtmanden
da i regelen.

DA K O N G E N VAR MED TIL
AT KUPPE DANM ARK
Ringkjøbing Amt er som nævnt ikke så
gammelt som de fleste andre amter. Det
blev først oprettet i 1794, mens de fleste
andre amter er fra 1662 og årene derefter.
Amterne blev nemlig oprettet som en af
konsekvenserne af enevældens indførelse i
1660. Danmark havde indtil da været et
valgkongedømme, hvor adelen med en
snes rigsråder i spidsen styrede landet og
valgte kongen. Men efter de tabte - og dy
re -k rig e med svenskerne i 1650’erne, var
Danmark helt i bund. Vi havde ikke alene
mistet Skåne, Halland og Blekinge-B o rn 
holm, som også i første omgang var tabt,
fik vi takket være bornholmernes egen
modige indsats tilbage igen -, vi havde og
så lagt økonomien i spåner. Den kunne ik
ke rettes op alene ved at udskrive yderli
gere skatter.
For at finde andre veje ud af det øko
nomiske morads blev der på Københavns
Slot holdt et stændermøde, d.v.s. et møde
mellem adelen, gejstligheden og borger
skabet. Bondestanden blev først hidkaldt
ved mødets slutning i form af nogle tilfæl
digt udvalgte gårdmænd fra Amager, og
arbejderstanden måtte vente endnu et par
århundreder i kulissen. Den hidtil styren
de adel var svækket efter de dyre krige,
mens det københavnske borgerskab, der i
1659 med succes havde været med til at
forsvare deres by mod de förbannade
svänskare, boblede af selvtillid. Borger
skabets talsmand var borgmester Hans
Nansen, der for sin indsats i den spændte
situation efterfølgende blev forfremmet til
præsident for København. Borgerskabet
prøvede sammen med gejstligheden at få
adelen til at give afkald på nogle af sine be
kostelige privilegier og derved give sit bi-
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drag til en forbedring af landets økonomi.
Gejstlighedens talsmand var biskop Hans
Svane, der for sin indsats i sagen efterføl
gende blev forfremmet til ærkebiskop. De
gode adelsmænd var selvsagt ikke meget
for at give afkald på deres privilegier, men
så bemandede de kam perfarne borgere
igen fæstningen og lukkede byportene.
De spærrede reverenter talt adelen inde.
D et kunne naturligvis kun lade sig gøre,
fordi kongen og garnisonen stod bag.
Kongen - Frederik den Tredje - var under
svenskernes storm på København blev
folkehelt ved sin modige deltagelse i ho
vedstadens forsvar og ved sin legendariske
erklæring om, at han ville dø i sin rede.
Adelen blev til sidst mør og gav bl.a. af
kald på sin hidtidige ret til at vælge Kon
gen og afkræve ham en håndfæstning.
Tronen skulle herefter gå i arv. Enevælden
var indført ved et kup - lige så ublodigt
som den knap 200 år senere blev afskaffet
ved indførelsen af folkestyret i 1848-49.
Vi er vel i Danmark!
FRA OM BUDSM AND
TIL LENSMAND TIL AM TM AND
Kongen benyttede nu lejligheden til at bli
ve af med de magtfulde, enerådige og be
sværlige adelige lensmænd, der, som nav
net siger, stod i spidsen for de len, landet
dengang var opdelt i.
I endnu ældre tid - i hvert fald i 1200tallet, da Ringkøbing hed Rennum køpingh (Køpinghcn ved Rindum) - var lan
det opdelt i sysler. I Vestjylland lå H ardsyssel, der nogenlunde svarede til det se
nere Ringkjøbing Amt, idet det strakte sig
fra Skjern Å op til Limfjorden og fra Ve
sterhavet ind til Jyllands højderyg. Hardsyssel bestod af Vandfuld, Skodborg, Ginding, Ulfborg, Hing, Bølling, Hjerm og
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Hammerum herreder (på gangene på de
hidtidige statsamtskontorer på Rindumgård kan man se alle herredsvåbnene, der
sammen med byvåbnene er bygget ind i
væggene). I spidsen for Hardsyssel - som
for landets andre sysler - stod en kongelig
embedsmand, ombudsmanden.
Men tilbage til lensmanden, ombuds
mandens afløser. H an var kronens repræ
sentant og forvalter af kronens godsbesid
delser i området - kronen ejede halvdelen
af Danmarks jord. H an var desuden skat
teopkræver og fører af det adelige rytteri,
rostjenesten. For at få bedre hold på lan
dets økonomi blev store krongodsområ
der nu brugt til indfrielse af gæld, hvilket
betød en underminering af lensforvaltnin
gens økonomiske fundament, og samtidig
skulle der udskrives flere skatter, hvad
lensmændene slet ikke var indstillet på.
Den uholdbare situation løstes dels ved
at udsondre regnskabsførelse og skatteop
krævning til selvstændige embeder, der
overdroges til kongelige amtsskrivere, se
nere benævnt amtsforvaltere, der stod i
spidsen for de såkaldte amtstuer, og dels
ved at udskifte lensmændene med amtmænd. Dette sidste skete ved Frederik den
I l l s ordre til Skatkammeret af 19. februar
1662, hvori det hedder, at der »i Stedet for
de tilforn sædvanlige og brugelige Ord:
Len, Lensmand, Kloster og andre, som til
de forrige Tider nogen Konformitet har,
herefter i alle forekommende Ekspeditio
ner bliver indført og skrevet: Vore Amter,
Befalingsmænd, Gårde og andre deslige
O rd, som med denne Vores Arveregerings
Tilstand bedre kvadrere og skikke kan«.
Hermed indførte kongen sine »egne« amtmænd, selvom denne betegnelse ikke blev
påbudt i den kongelige ordre, hvor beteg
nelsen, som det ses, var befalingsmand.
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På kortet er indtegnet det område, der altid - d.v.s. fra Ringkjøbing Amts start i 1794 og til dets
nedlæggelse med udgangen a f 2006 - har hørt til Ringkjøbing Amt. Langs den således indtegnede
amtsgrænse er der i tidens løb sket tilgang og fragang a f herreder/kommuner/sogne.
De pågældende grænsearealer er nummereret. Til de enkelte numre kan oplyses:
O T hyborøn sogn tilgik Ringkjøbing Am t fra Thisted Am t i 1954.
© Hvidbjerg-Lyngs, Søndbjerg-O dby og Jegindø kom m uner tilgik under
navnet Thyholm kom m une Ringkjøbing Am t fra det daværende Thisted
Amt i 1970. © Estvad-Rønbjerg kom m une fragik Ringkjøbing Amt
og tilgik Viborg Amt i 1970. O Størstedelen af Grove kom m une
med Karup Flyveplads og Kølvrå by fragik Ringkjøbing
Amt og tilgik Viborg amt i 1970. © Engesvang kom m u
ne tilgik Ringkjøbing Amt fra Viborg Am t i 1970 og
indgik sammen med Bording og Ikast kom m uner i
den nye Ikast kom m une. ® Vrads herred tilgik
Ringkjøbing Amt fra det daværende Silkeborg
Am t i 1794, men fragik allerede i 1822 til Å r
hus Amt. En del af Vrads sogn tilgik Ring
kjøbing Am t fra det daværende Skander
borg A m t i 1970 og indgik i Ikast komÖ En del af Ejstrup kom m une
tilgik Ringkjøbing Amt fra det davæ
rende Skanderborg Am t i 1970 og
indgik i Herning kommune.
© Brande kom m une tilgik Ring
kjøbing Amt fra Vejle Amt i
1970. © En del af T hyregodVcstcr kommune tilgik Ring
kjøbing Amt fra Vejle Amt
i 1970 og indgik sam
men med en del af Blå
høj kom m une og
Brande kom m une
>
i den nye Brande
\ '
kommune.
© En del af Blå
høj kom m une til
gik Ringkjøbing
Amt fra Vejle
Amt i 1970 og ind
gik i den nye Bran
de kommune. © En
del af Sdr. Om m e
kom m une tilgik Ring
kjøbing Amt fra Vejle
Amt i 1970 og indgik i den
nye Aaskov kommune.
© Strellev kommune fragik i
1966 Ringkjøbing Amt og tilgik Ri
be Amt, hvor den blev sammenlagt
med Ø lgod kommune. © Ø ster H orne
herred fragik Ringkjøbing Amt ved sam
menlægningen af Bøvling og Lundenæs Amter
til Ringkjøbing Amt i 1794 og tilgik Ribe Amt.
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Udsnit a f prospekt a f Ringkøbing, udført 1810 a f »Jesper Maler« eller Jesper Kierkegaard (17811852). Følger man Kongevejen fra venstre og ind i Ringkøbing kommer man til to små huse. Til
venstre et rebslagerhus og til højre en konsumtionsbod (også kaldet acdsebod). A d en smal gyde
kommer man ind i Algade. Den store bygning med de 7 store vinduer er amtmand C. F. Hansens
ejendom. Den omtales i brandtaksation 1801 som bibliotek, måske var der en vis offentlig adgang.
Amtmandens gård lå, hvor senere Højskolehotellet lå. Foto: Jørgen Borg.

Prospekt a f Ringkøbing, udsnit: 1824, udført a f samme »Jesper Maler«. Bygningerne til højre er Rindumgaard. Den høje bygning er hovedbygningen, til højre for den en sidefløj, måske køkkenfløjen,
som den tidligere blev betegnet. Efter et hus uden skorstene følger et lille hus med en skorsten. Til
venstre Rindum Kjærgård i 3 fløje. Man ser begyndelsen til Amtmandens Lund. Foto: Jørgen Borg.
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Betegnelsen amtmand vandt først indpas
gennem de følgende år. Overgangen fra len
til amter skete i det hele taget ved en lø
bende proces.
EN D E L IG KOM
R IN G K JØ B IN G AMT SÅ MED
Dér i 1660’erne, hvor de fleste andre am
ter blev oprettet, blev der som nævnt ikke
oprettet noget Ringkjøbing Amt. Der blev
1stedet oprettet to amter i det senere Ring
kjøbing Amts område, nemlig Bøvling
Amt i nord med hovedsæde på Bøvling
Slot, det nuværende Rysensteen, og Lun
denæs Amt i syd med hovedsæde på Lun
denæs Slot ved Skjern Å. De to amter var
afløsere for Bøvling len, der bestod af
Vandfuld, Skodborg, Ginding (efter 1660),
Ulfborg og Hing herreder, og Lundenæs
len, der bestod af Bølling, Hammerum,
Ginding (indtil 1660) og Hjerm herreder.
Men ved resolution af 4. september 1793
blev så omsider Ringkjøbing Amt oprettet
med virkning fra 19. marts 1794. Det kom
til at omfatte Bøvling og Lundenæs Amter
med fragang af Ø ster H orne herred, som
kom under Ribe Amt, og med tilgang af
Vrads herred, der kom til fra det gamle Sil
keborg Amt.
Bøvling og Lundenæs Amter blev slået
sammen som led i en større reform af
amtsinddelingen, som hidtil havde omfat
tet meget uhomogene amter, der havde gi
vet anledning til problemer. Den nye amts
inddeling byggede på beregninger, der var
baseret på tre parametre, nemlig arealstør
relse, befolkningstal og bonitet (hartkorn),
som jo alle havde betydning for embeder
nes samlede opgavebelastning. Resultatet
blev en inddeling af landet i 18 amter:
Bornholm, 5 på Sjælland, Lolland-Falster,
2 på Fyn og 9 i Jylland. De nye amter re

spekterede herredsgrænserne, selvom der
havde været tanker fremme om ikke at gø
re det. Denne nye amtsinddeling, der blev
gennemført, efterhånden som embederne
blev ledige, kom bortset fra mindre æn
dringer til at bestå indtil 1970, så alt i alt
må man sige, at det var en holdbar reform.
1793-reformen blev egentlig også
iværksat for at forbedre statens finanser.
Den forbedring blev det dog nok så som så
med, for lønnen til stiftamtmænd steg fra
1500 til 2500 rdl. årligt, og til amtmænd fra
1000 til 1500 rdl. årligt, så på den front
kom der i hvert fald merudgifter. Der kom
dog også nogle besparelser, f.eks. ved en
begrænsning af stiftamtmændenes rejseak
tivitet. Disse havde hidtil ført tilsyn med
købstæderne. F.eks. havde stiftamtmanden
i Ribe ført tilsyn med Holstebro, Lemvig
og Ringkøbing købstæder. Tilsynet med
købstæderne blev nu henlagt til de almin
delige amtmænd, der havde mindre rejse
afstand til deres købstæder.
Ringkjøbing Amt blev, bortset fra at
Vrads herred allerede i 1822 igen blev ud
skilt og lagt til Århus Amt, i tiden indtil
1970 kun berørt af to ændringer af amts
inddelingen fra 1793. Ved den ene ændring
blev Thyborøn sogn i 1954 flyttet fra T hi
sted Amt til Ringkjøbing Amt. Indtil da
hørte sognet sammen med Agger sogn
nord for kanalen. Som navnet siger, var
Thyborøn oprindelig en del af Thy, men
blev afskåret derfra ved den store storm 
flod i 1825. Der skulle altså gå næsten 130
år, før de administrative konsekvenser af
den begivenhed blev draget. Hvad har vi
dog også så travlt for?
Den anden ændring bestod i, at Strellev
kommune i 1966 overgik fra Ringkjøbing
Amt til Ribe Amt, hvor den blev lagt sam
men med Ølgod kommune.
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Rindumgård omkring 1895 med den gårdsplads, hvorfra folk nogle tiår tidligere gennem de åben
stående vinduer havde set Frederik VII og grevinde Danner deltage i en større middag i spisestuen
bag de fire vinduer til venstre for hoveddøren. I gården det unge lindetræ, der nu som en ældre
herre stadig står på gårdspladsen. Den høje fløj til højre er en kontorfløj, der blev revet ned i for
bindelse med opførelsen a f de nye kontorfløje i 1962.

De to hidtidige Bøvling og Lundenæs
Amter, der efter enevældens indførelse i
1660 blot skiftede navn fra len til amt, lige
som de hidtidige to lensmænd fortsatte som
amtmænd, fik allerede fra 1671 fælles amt
mand. I det år var begge amter nemlig »le
dige«, og kongen udnævnte så Erik Qvitzov til Sandgaard til amtmand over begge
amter. I 1794 fortsatte den hidtidige fælles
amtmand for de to amter, Christian Frede
rik Hansen, der var udnævnt til amtmand i
1773, da også som den første amtmand i det
nye Ringkjøbing Amt. I realiteten var
Ringkjøbing Amt mere et nyt navn til det
gamle Bøvling-Lundenæs Amtmandskab.
Administrationen fortsatte uændret og med
brug af de samme protokoller, så i praksis
har det været en nem overgang.

R IN D U M G Å R D AM TM ANDENS LILLE SLOT
Amtmand C hristian Frederik Hansen
havde fra 1774, året efter sin udnævnelse til
amtmand i Bøvling og Lundenæs Amter,
kontor og bopæl i Ringkøbing, nemlig i en
ejendom, han havde købt i Algade, belig
gende dér, hvor det nu nedlagte Højskole
hotel senere kom til at ligge. Der står sta
dig »Højskolehotellet« over den port i det
tidligere hotels gadefløj, der nu fører ind
til boligkomplekset Algadehaven, som er
opført dér, hvor resten af hotellet lå. Se
prospektet s. 33.
Amtmand Hansens efterfølger Peter O t
to Rosenørn købte i 1807 Rindumgård, be
liggende yderst i Rindum, til landbrugs
drift, til bolig for sig og sin familie og til
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kontor for amtet. Hvor Rosenørn boede og
havde kontor fra udnævnelsen i 1805 til
1807, har jeg ikke kunnet opspore. Muligen
har han boet til leje i byen eller indlogeret
sig på hotel. A’propos hotel og amtmænd,
så ejede amtmand Henrik Rüse til Rüsensten fra 1668 til sin død i 1679 den store
ejendom, der idag er Hotel Ringkøbing.
Den af Rosenørn erhvervede Rindumgårds historie går langt tilbage i tiden, men
for at gøre en lang historie kortere og for at
holde os til det, vi nogenlunde véd, var Rindumgård i 1500-og 1600-tallet genstand for
en række indviklede pantsætninger og rets
sager. Det hele endte med, at den daværen
de ejer af Wennergaard og Rindumgård, fru
Karen Pogwisch i 1684 måtte afstå gårdene
til Kongen for resterende skatter.
I 1686 skænkede Kongen de to gårde til
godsejer Henning Ulrik Lützou. 1 1689 fik
Kongen gårdene tilbage ved et mageskifte.
1 1693 udstedte Kongen som belønning for
lang og tro tjeneste gavebrev til etatsråd,
stiftsbefalingsmand over Aalborg Stift og
amtmand over Aalborghus Amt, Envoyé
extraordinaire hos Kongen i Frankrig,
Henning Mejercrone, på Wennergaard
Hovedgaard (omtrent lig Herregård) og
tilliggende Bøndergods samt Sædegaarden
Rindomgaard.
1 1770 blev Rindumgård udskilt fra Wen
nergaard og solgt til Velfornemme Christen
Nielsen Post i Ringkjøbing og Morten N i
elsen i Holmsland for 735 Rdl. De solgte
den videre, og i 1807 var det så, den blev
solgt af en Laurs Molberg til den i 1805 ud
nævnte amtmand over Ringkjøbing amt,
Peter O tto Rosenørn, for 4.600 rdl.
Peter O tto Rosenørn var af adelsslægt.
Hans stamfader var en borgmestersøn fra
Randers, Peder Madsen Rosenørn (16351706), som blev adlet i 1679. Slægten hav

de åbenbart slået sig på amtmandshåndte
ringen, for Rosenørnere var i tidens løb
både amtmænd og stiftamtmænd rundt i
landet, og en enkelt var overpræsident i
København.
Peter O tto Rosenørn fortæller i sin an
søgning om embedet i Ringkøbing, at han
på 6’te Aar er Auscultant (volontør) i Ren
tekammeret, hvor han har bestræbt sig for
ikke at lade ubenyttet Adgangen til at gø
re sig bekendt med Kammerets Forretnin
ger, og han udtaler, at hans ivrige Ønske
efter engang som redelig Embedsmand at
kunne gavne, giver ham Mod til at søge et
Amtmandsembede.
I et samtidigt brev til Kronprinsen -d e n
senere Frederik VI, der allerede som
K ronprins var den faktiske regent på
grund af faderen Christian V II’s sindssyg
dom ,-skriver Rosenørn, at han inderligen
attrår at blive sat i Stand til efter bedste Ev
ne at kunne gavne med utrættet Iver i den
Post, som Kronprinsen maatte betro ham,
og lægge sin dybeste Erkendtlighed for
Dagen og uafladelig bestræbe sig for at vi
se sig værdig Kronprinsens Nåde, og med
denne Begrundelse drister han sig til i dy
beste Underdanighed at bønfalde Hans
Kongelige Højheds Naade, paa hvilken
han bygger Håbet om sin Lykke.
Rosenørn havde ordet i sin magt, og han
havde øjensynligt også i øvrigt magt over
tingene både fagligt og økonomisk. Han
havde udmærkelse til sine eksaminer og
omtales som en af de dygtigste amtmænd,
og han havde sikkert også forstand på
landbrug. Han byggede om og til på Rin
dumgård. Han byggede med økonomisk
støtte fra sin svigerfar hovedbygningen.
Han anlagde den bøgeskov og park/have,
som endnu er der - omend nu i en knap så
kultiveret udformning. De gode vestjyder
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har nok rystet lidt på hovedet af den tov
lige amtmand fra København, der plante
de bøgetræer herovre i det barske vesten.
Men den københavner var altså ikke mere
tovlig, end at skoven står der endnu.
Rindumgård var dengang en anselig gård
på omkring 200 tdr. land. Jorden blev solgt
fra for mange år siden, bortset fra den nord
for indkørsels vej en til Rindumgård liggen
de 10 tdr.land store mark, der først blev
solgt i 1980’erne. Avlsbygningerne, der lå
ned mod skoven, hvor der nu bl.a. er Pplads, er revet ned. Parken/haven blev ud
videt og forskønnet af amtmand Fredrik
Ferdinand Tillisch i 1840 og af amtmand C.
H. V. Feddersen i 1900. Den sydligste del
af haven er købt til på amtmand A.V. Karbergs foranledning og anlagt af ham.
D et var i øvrigt i 1793 blevet bestemt, at
amtmænd skulle bo i den købstad, som
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amtet havde navn efter. Men der blev gjort
undtagelser, bl.a. for Ringkjøbing Amt,
hvor Rindumgård jo ligger i Rindum, der
først i 1966 (frivilligt) blev lagt sammen
med Ringkøbing.
I 1820 blev Rosenørn befordret til et
»bedre« embede. Hans årsløn steg fra 1500
til 2000 rdl., og han solgte gården til sin ef
terfølger Wilhelm Conrad Lorentz. Denne
var nærmest nødt til at købe den for at få en
passende bolig med plads også til kontorer.
Salgssummen var 12.000 rdl. De 8.000 rdl.
lånte Lorentz af staten til 4% rente, og de
skulle afdrages over 50 år. De sidste 4.000
rdl. blev berigtiget ved et afdragsfrit pante
brev til Rosenørn, også til 4% rente.
D et var dårlige tider for landbruget.
Virkningerne af statsbankerotten i 1813
kunne fortsat mærkes, og kornhandelen på
N orge var sygnet hen med den følge, at
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kornprisen var faldet med 75%, så i 1824
meddelte Lorentz, at h an -sk ø n t han uden
Majestætens allerhøjeste Naade aldrig vil
le have kunnet tænke paa at købe Gaarden
- ikke andet end kan beklage, at han efter
Forløbet af fire Aar siden sin Udnævnelse
føler sig overbevist om, at han med en Løn
paa 1500 Rdl. ikke kan udrede sine Renter
og Afdrag. Der blev nemlig, naar Renter
og Afdrag var betalt, kun 680 Rdl. tilbage,
og han anførte, at dette Beløb var aldeles
utilstrækkeligt til - endog med strengeste
Økonomi - deraf at leve nogenlunde an
stændigt med Familien, saa meget mindre
som han ogsaa betalte af på Gæld, som han
ved sit Embedes Tiltrædelse havde paadraget sig for at kunne skaffe sig Besætning,
Avlsredskaber m.m., og fordi Gaarden for
Tiden kastede mindre end intet af sig. Af
disse Grunde, og fordi hans eventuelle Ef
termand i Embedet ville komme til at dele
hans Forlegenhed med at erholde nogen
passende bequem Bolig dér paa Stedet, an
søgte han om, at Rindomgaard maatte for
Eftertiden bestemmes til vedvarende Em
bedsbolig for ham og tilkommende Eftermænd.
N år man læser Lorentz’s meget menne
skelige og til eftermanden hensynsfulde
bøn om hjælp, kunne man måske få det
indtryk, at hans evner for økonomi og
landbrugsdrift ikke var helt så udviklede
som forgængeren Rosenørns. Men det skal
nok her huskes, at tiderne efter statsban
kerotten vitterligt var svære. Hvorom al
ting er, hans bøn blev hørt, for ved konge
lig resolution af 14. august 1824 blev hans
anmodning bifaldet, og siden da og indtil
1. januar 2007 har Rindum gård været
am ts/statsamtskontor og - indtil 1. januar
1997 - embedsbolig for amtmanden/ stats
amtmanden.

I 1962 blev Rindumgårds kontorafsnit
på grund af udpræget pladsmangel kraftigt
ændret, idet der blev opført tre nye kon
torfløje og også foretaget nogle ombyg
ninger af hovedbygningen, der ud over
embedsboligen også for en del blev an
vendt til kontorer.
Ved kommunalreformen i 1970 blev den
hidtidige fælles administration for amts
kommunen og det statslige amt delt i en
amtskommunal forvaltning, der flyttede
ned i og omkring den tidligere orgelfabrik
på St. Blichersvej i Ringkøbing, og i en
statslig am tsforvaltning, der forblev på
Rindumgård.
I 1992 blev der i anledning af overfør
slen fra amtskommunen til statsamtet af
sekretariaterne for revaliderings- og pen
sionsnævnet og det sociale ankenævn op
stillet en midlertidig træpavillon ved par
keringspladsen i tilknytning til kontorflø
jene og foretaget forskellige ombygninger
af disse. Pavillonen blev igen fjernet, da
embedsboligen blev nedlagt og i stedet
indrettet til kontorer, der blev taget i brug
i 2000.
Ved årsskiftet 2006/07 har Statsamtet
Ringkjøbing så forladt Rindumgård, og
medarbejderne er sammen med medarbej
dere fra de andre nedlagte statsamter i Å r
hus, Viborg og Vejle flyttet ned på St. Bli
chersvej i Ringkøbing i den nedlagte amts
kommunes kontorer. H er udgør de den
nye Statsforvaltning Midtjylland. Heldig
vis gør Rindumgård stadig god nytte, nu
som hjemsted for et af de nye statslige
miljøcentre. De lykkelige miljøfolk dér
behøver ikke at bekymre sig om deres eget
miljø. De har miljø lige op ad sig, både i de
smukke gamle bygninger og i den omgi
vende herlige natur.

TRÆK AF R IN G KJØ BIN G AMT/STATSAMTS HISTORIE

39

Uden for havestuen p d Rindumgård. Deltagerne i de jydsk-fynske amtmands møde i Ringkøbing
den 22. juni 1903, fotograferet i let sommerdress. Herren siddende i midten er den i artiklen om
talte amtmand Feddersen, mødets vart.

HVAD GIK SÅ AM TM ANDEN
D E N G A N G O G LAVEDE?
Amtmændene og deres amter videreførte
fra deres oprettelse til en vis grad lenenes
opgaver, men embedet var civilt uden lens
mandens militære funktioner, og opkræv
ningen af skatter og afgifter overgik som
nævnt til de nye amtsskrivere, senere
amtsforvaltere, der stod i spidsen for de så
kaldte amtstuer. Sammenlignet med lensmændene var amtmændene i det hele min
dre selvstændige og i højere grad central
administrationens forlængede arm. Lige
efter 1660 var amtmandsembedet da også
mindre betydningsfuldt, og indtil 1750’er
ne gik det snart op og snart ned for am t
mændene og deres amter både med hensyn

til opgaver og indflydelse. Men derefter fik
de - og det var således tilfældet, da Ringkjøbing Amt kom til i 1794 - virkelig fast
grund under fødderne og blev en meget re
spekteret og indflydelsesrig del af statssty
relsen. Det hang bl.a. sammen med, at gre
verne og statsmændene Christian Ditlev
Reventlow og A. P. Bernstorff og embeds
manden Christian Colbjørnsen under ar
bejdet med de store landboreform er-ikke
mindst stavnsbåndets ophævelse i 1788 havde meget nær kontakt med landets
amtmænd, som på opfordring tilvejebrag
te en række oplysninger og udredninger af
stor betydning for reformerne. Amtmæn
dene blev så at sige en væsentlig del af
planlægningen af fremtiden. Dermed kom
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de for alvor ind i varmen. Amtmanden
blev en nøgleperson i tidens administra
tion.
Uden her at nævne, hvornår de forskel
lige opgaver kom til eller gik fra - så
havde am tm anden-som sine kolleger i det
øvrige la n d -i tidens løb opgaver inden for
politi- og retsvæsen, skattevæsen, vejvæ
sen, skolevæsen, socialvæsen, sundheds
væsen, skiftevæsen, bevillingsvæsen og
mange andre væsener samt naturligvis det
velkendte område med person-, arve- og
familieret (skilsmissesager m.v.).
Næsten alle lokale sager passerede amt
manden på vejen til centraladministratio
nen i København, ofte ledsaget af hans be
mærkninger. Senere videresendte han sva
rene fra København eller sørgede for, at
styret i Københavns beslutninger blev ført
ud i livet. Behandlede centraladministratio
nen en lokal sag, var det amtmanden, man
bad om oplysninger. Jo, amtmanden for
ventedes at gøre sig bekendt med sit amt.
For at specificere det lidt mere ud kan
som eksempler på amtmandens opgaver
nævnes: Tilsyn med udskrivningen af sol
dater, med de lokale embedsmænd, med
fæstebønders stilling, med fredsskove,
med offentlige veje, deres vedligehold og
nyanlæg samt med købstæderne indtil
1868, da dette tilsyn overgik til indenrigs
ministeriet. Han var skifteforvalter for sel
vejerbønder, godsejere o.l. Han udarbej
dede oversigter over mangt og meget i am
tet til statistisk brug. Inden for retsvæsenet
havde amtmanden flere opgaver end blot
tilsyn. Han beskikkede således anklager og
forsvarer, og han skulle godkende domme
før eksekvering og sørge for nogle dom
mes fuldbyrdelse. Han beskikkede sogne
fogeder. Var appelret i mindre politisager
om tjenestefolk og løsgængere. Deltog

indtil 1848 i arbejdet i forligskommissio
nerne, der skulle mægle i mindre sager, så
de ikke belastede domstolene. Behandlede
sager om skilsmisse og alimentationsbi
drag, sager om umyndiggørelse, indespær
ring af sindssyge samt om bevilling til fri
proces og til at sidde i uskiftet bo. Amt
manden var født formand for landvæsens
kommissionerne. Fra fattigloven af 1803
og til 1841 var han formand for amtsfattigdirektionen, der førte tilsyn med fattig
væsenet på landet og forvaltede amtsfat
tigkassen. Efter 1814-skoleloven blev am t
manden formand for de forskellige skole
direktioner. H an var overordnet lokal
myndighed i sundhedssager og ansatte
bl.a. jordemødre. H an var øverste instans
i strandingssager, vel egentlig de strandedes beskytter. Ved uenighed fastsatte han
bjergeløn og pakhusleje. Derfor fik han
indberetninger om strandinger.
Amtmanden fik med årene flere og fle
re opgaver, og i 1829 blev det ganske en
kelt dekreteret, at amtmændene havde den
overordnede centralbestyrelse af alle i de
res amt forefaldende civile anliggender.
Amtmanden var blevet magtfuld - en lille
konge i sit amt.
Amtmanden over Ringkjøbing Amt var
amtmand - ikke stiftamtmand. Det var de
rimod amtmanden og senere statsamtman
den i det amt, hvori stiftsbyen, som f.eks.
Ribe eller Viborg, ligger. Stiftamtmanden
havde i fællesskab med biskoppen nogle
kirkelige opgaver af økonomisk og plan
lægningsmæssig karakter. Dette fællesskab
kaldtes stiftsøvrigheden. Indtil 1793 - alt
så lige før Ringkjøbing Amt kom til - hav
de stiftamtmændene et vist tilsyn med de
»almindelige« amtmænd.
Direktørerne for de nye statsforvaltnin
ger fortsætter efter 1. januar 2007 dette
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fællesskab med biskopperne, og de beva
rer på dette specielle område titelen stift
amtmand.
H V O R FIK A M TM ANDEN
O G AMTET PEN G E N E FRA?
N u, hvor amtskommunernes afløsere, de
nye regioner ikke må udskrive skat - efter
min mening en skam, da tingene erfarings
mæssigt fungerer bedst, når den, der har
ansvaret for udgifterne, også har ansvaret
for tilvejebringelsen af de indtægter, der
skal dække udgifterne, - kan det vel være
på sin plads at spørge, hvor amtet fik pen
ge fra til sine udgifter? Ja, bortset fra, at
amtet fra starten i 1794 (det var indført på
landsplan i 1793) fik særlige og generelle
tilskud og refusioner fra staten, er det en
lidt indviklet historie. Men fortalt i grove
træk udskrev amtmændene/amterne skat
ter, og netop i 1790’erne begyndte deres
økonomiske selvstændighed så småt, da de
i deres regnskaber til Rentekammeret (den
tids finansministerium) begyndte at ud
skille den del af skatterne, der var tiltænkt
lokale formål, fra de almindelige statsskat
ter. Lokale formål var f.eks. udgifter til
strafferetsplejen i a m te t-d e t var amtman
den, der traf beslutning om offentlig an
klage-, visse vejudgifter og udgifter til læ
gehjælp og medicin til behandling af smit
somme sygdomme blandt almuen på lan
det. Efterhånden begyndte man at samle
disse og andre udgifter til lokale formål
under betegnelsen kommuneafgifter, hvor
det karakteristiske var, at de i modsætning
til de egentlige statsskatter kunne lignes på
alle ejendomme uden hensyn til de ellers
gældende privilegier for godsernes jorder.
11819 blev hele dette system formalise
ret ved indførelsen af en amtsrepartitions
fond i hvert amt. Et for så vidt moderne
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budget- og regnskabssystem omkring en
særlig kasse, amtsrepartitionsfonden, der
for amterne blev, hvad kæmnerkassen var
for købstæderne. I navnet »repartition« lå,
at udgifterne skulle reparteres, d.v.s. for
deles, på amtets hartkorn. Hermed var
amtskommunen økonomisk set etableret
med amtmanden som ene bestyrer. Men
regelmagere har gerne en vis evne til at fo
restille sig, hvad der vil kunne ske, når man
har med mennesker at gøre. Derfor var der
lagt bånd på den særligt overenergiske un
ge amtmand ved et skatteloft, idet han
skulle søge Rentekammeret, hvis udskriv
ningen voksede ud over en vis grænse.
Sligt kan åbenbart genbruges. Ved siden af
amtsrepartitionsfonden blev der i 1803 op
rettet en amtsfattigkasse til visse forsorgs
udgifter i amtet og i 1814 en amtsskole
fond til visse udgifter til skolevæsenet i
amtet.
Med amtsrepartitionsfonden var grun
den lagt til den - i hvert fald indtil nu - na
turlige ordning, at den regionale myndig
hed - amtskommunen - skulle være en
geografisk og økonomisk enhed, hvor alle
udgifter afholdtes fra én kasse, og alle ind
tægter - bortset fra de nævnte statslige re
fusioner og tilskud - tilvejebragtes over en
fælles skatteudskrivning inden for samme
område. Og med amtsrepartitionsfonden
og amtsfattigkassen og amtsskolefonden
for de to særlige områder, social forsorg og
skolevæsen, havde amterne fundet den
struktur, som var gældende, da man be
gyndte at tænke på indførelse af en forsig
tig form for folkelig medbestemmelse i bå
de det statslige og det kommunale styre.
FO R N U SKULLE FOLK ET
VÆRE MED TIL AT BESTEMME!
Ude i det store Europa var det begyndt at
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rumle med tanker om, at folket skulle ha
ve lov til (at være med til) at bestemme.
D et var ikke bare konger og amtmænd og
den slags, der skulle have lov til det. Al
mindelige mennesker, som de høje herrer
ellers var vant til at regere rundt med, skul
le også have noget at skulle have sagt. Ju
lirevolutionen i Paris i 1830 satte skub i
tingene også herhjemme. I 1837 og 1840
fik købstæderne og København deres de
mokratiske reformer, og ved anordning af
13.august 1841 kom det begyndende de
mokrati så til amterne med valgte amtsråd
- og til sognene med valgte sogneforstanderskaber, senere sogneråd. Det nu så selv
følgelige og ofte påberåbte kommunale
selvstyre var kommet til Danmark.
Men folkestyre kunne jo være farligt, så
man måtte nok hellere gå lidt forsigtigt til
værks. Amtmanden blev derfor født for
mand for amtsrådet, og dermed også an
svarlig for administrationen og for beslut
ningernes gennemførelse. Men ikke nok
med det. H an fik også ret til at annullere
amtsrådets beslutninger og indbringe dem
for højere myndighed, hvis han fandt dem
forkerte. En ret, der først blev afskaffet i
1933, men da næppe havde været brugt i
mange år.
Reformen i 1841 betød i det hele taget
ikke indførelsen af et demokrati, som vi i
dag forstår det med direkte valg og almin
delig valgret. Ud over amtmanden var og
så en af amtets provster og op til to lens
besiddere, d.v.s. grever og baroner, selv
skrevne medlemmer af amtsrådet. De øv
rige medlemmer var valgt indirekte, nem
lig for tre’s vedkommende af amtets stør
ste jordbesiddere, og for de øvriges ved
kommende af samtlige sogneforstandere,
d.v.s. sognerådsmedlemmer, i amtet. I
amtsrådets sammensætning var der klar

overvægt til fordel for de bedrestillede,
idet både valgret og valgbarhed var knyt
tet til fast ejendom af en vis størrelse. Det
krav kunne kun få procent af befolkningen
honorere.
Gennem årene er der imidlertid med
mellemrum gennemført ændringer i mere
og mere demokratisk retning. For at hol
de os til de store linjer skal det her nævnes,
at allerede tidligt i forløbet mistede lens
besidderne og provsten retten til at ind
træde i amtsrådet som selvskrevne uden
valg. Og med tiden blev tyngden i valgmændenes sammensætning flyttet fra de
bedrestillede (højest beskattede) til de
»mere almindelige« borgere.
I 1933 skete den afgørende ændring, at
amtsrådsm edlemmerne fra da af skulle
vælges af de kommunale vælgere ved di
rekte valg. Alle kommunale vælgere i sog
nekom m unerne var nu valgberettigede,
hvis de var fyldt 25 år, havde fast ophold i
kommunen og havde betalt deres kom 
mune- og ejendomsskat - og ikke havde
modtaget fattighjælp eller visse former for
kommunehjælp. Set i forhold til den del af
befolkningen, der var 25 år og derover,
udgjorde antallet af vælgere nu knap 80
pct.
Frem til 1966 skete der en gradvis udvi
delse af vælgerskaren: Valgretsalderen blev
nedsat, ved 1946-valget til 23 år og ved
1962-valget til 21 år. Ved 1954-valget bort
faldt opholds- og skattebetingelserne, og
reglerne om sletning af valglisten på grund
af skatterestancer blev lempet. Umiddel
bart før 1958-valget bortfaldt hele kravet
om betaling af skatterestancer, men det var
dog fortsat gældende for valgbarhed. Fra
1962 medførte heller ikke modtagelse af
offentlig understøttelse længere tab af
valgret.
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Ved 1966-valget var valgretten udvidet
svarende til betingelserne for folketingsvalg.
Endelig bør det nævnes, at der i 1901
blev indført hemmelig afstemning på tryk
te valgsedler, og at kvinder fik kommunal
valgret i 1908. I 1916 blev det første kvin
delige amtsrådsmedlem, Hansine Peder
sen, valgt til Holbæk amtsråd. Først i 1970
ved det første valg efter kommunalrefor
men blev Ruth Pedersen indvalgt som den
første kvinde i Ringkjøbing Amtsråd!
Men tilbage til reformen i 1841. Selv om
de amtsrådsmedlemmer, der blev valgt el
ler indsat efter de nye regler fra 1841, ikke
var kommet i amtsrådet på helt så demo
kratisk vis som senere tiders amtsråds
medlemmer, måtte datidens amtmænd jo
til at lære, at de på en række områder skul
le dele magten med rådets øvrige medlem
mer. Det var sikkert ikke lige let for alle
amtmændene. Jeg ved ikke, hvordan Ring
kjøbing Amts daværende amtmand Fred
rik Ferdinand Tillisch havde det med de
nye forhold, men efter 4 års ophold i Vest
jylland og som født sønderjyde har han
sikkert været en besindig mand, der har ta
get de nye vilkår med stoisk ro. Måske og
så fordi han har indset, at tilkomsten af de
valgte amtsrådsmedlemmer i virkelighe
den styrkede amtets anseelse - og dermed
også amtmandens. Det forstod den køben
havnske amtmand grev Frederik Knuth til
gengæld ikke. På det første møde i Kø
benhavns Amtsråd annullerede han en i
øvrigt enig beslutning om at holde møder
for åbne døre, og det fortsatte han med på
de følgende møder. Knuth var også for
mand for Roskilde Amtsråd, og her for
langte han, at nogle møder blev holdt på
hans bopæl i København. Medlemmerne
boykottede imidlertid disse m øder og
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tvang den besværlige herre til at bevæge sig
til Roskilde. Alle disse trakasserier endte
med, at Knuth fik andre opgaver.
1841 var ikke alene året for indførelsen
af regionalt og lokalt demokrati i form af
nye styrelses- og valgregler for amter og
kommuner, men også det år, hvor man til
lagde amtsrådene en almindelig udtaleret
over for regeringen. Kollegierne (ministe
rierne) blev ligefrem pålagt at høre amts
rådene i alle anliggender af mere alminde
lig betydning. På en måde en genoplivelse
af den opfordring, landbokommissionen
på Rentekammerets vegne havde udsendt
til amtmændene i forbindelse med arbejdet
med landboreformerne i sidste halvdel af
1700-tallet, og også en udbygning af den
position, som amtmanden fra gammel tid
havde haft som mellemled mellem central
styret i København og amtet, jfr.foran.
Også folkestyrets indførelse ved
Grundloven af 1849 havde betydning for
amtmændenes stilling og virke. Amtman
den havde altid repræsenteret staten, men
staten var efter 1849 ikke længere arveenevoldskongen, men rigsdagen/folketinget
og centraladministrationen. O g helt bort
set fra det formelle skifte blev der i tiden
efter 1849 hen ad vejen indført en række
institutioner, nævn, råd m.v., der skulle ta
ge sig af bl.a. ting og sager, som før havde
hørt under amtmanden. Til gengæld vok
sede andre opgaver, der konsoliderede
amtmandens position. Opgaverne var til
dels andre, men stadig betydningsfulde.
AMTSRÅDETS O G AM TM ANDENS
RESPEKTIVE OPGAVER O G
FORVALTNINGER EFTER 1841
I 1841 skete der en opdeling af amtets op
gaver i dem, der henhørte under amtsrådet,
og dem, der henhørte under amtmanden.
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Amtsrådets opgaver var jo for en del nog
le, der før sorterede under amtmanden.
De opgaver, der, når vi medtager tiden
helt op til 1970, falder mest i øjnene som
am tsrådets opgaver, var sygehuse, veje,
skoler, vandløb, havne, bygge- og udstyk
ningssager, kultur og miljø. Endvidere før
te amtsrådet økonomisk og legalt tilsyn
med sognekom m unerne og reviderede
disses regnskaber. Hertil havde de hjælp af
en amtsrevision med en amtsrevisor i spid
sen. Den sidste amtsrevisor i Ringkjøbing
Amt var amtsrådsmedlem Aage Ebbensgaard, der i 1970 blev amtets første amts
borgmester, jfr. senere.
Ved siden af den vel efterhånden vigtig
ste amtskommunale opgave med sygehu
sene var en af amtsrådets andre store op
gaver udbygning og vedligeholdelse af de
større veje. Med tiden blev der oprettet en
særlig forvaltning for dette, nemlig amts
vejvæsenet, ledet af en amtsvejinspektør. I
de første år sorterede også vandløbene un
der amtsvejinspektøren, men senere blev
der oprettet en særlig stilling som amts
vandinspektør.
Amtsrådet afgjorde også klager over på
ligning af fattig- og skolebidrag og beslutte
de udbetalinger fra amtsfattigkasserne. Dis
se blev ophævet ved socialreformen i 1933.
Til de nævnte sagsområder sluttede sig
en række andre opgaver, herunder i de sidst
10-20 år op til 1970 administrationen af de
nye planlove. Arbejdet i henhold til disse
love blev foruden i amtsrådet og dets ud
valg udført i fredningsplanudvalg og byud
viklingsudvalg, som amtmanden var for
mand for. Til betjening af amtsråd og amt
mand i dette arbejde blev der oprettet nye
tekniskfaglige administrative enheder i
amtsforvaltningen. Til disse hørte også den
i 1960’erne tilkomne amtsarkitekt. Også på

andre områder blev amtsadministrationen
udvidet med nye fagfolk som f.eks. amts
sundhedsplejersken. Tilkomsten af alle dis
se nye arbejdsopgaver, fagområder og for
valtningsenheder var medvirkende til
fremkomsten af de også af andre grunde
fremsatte ønsker om den kommunalre
form, der blev virkeliggjort i 1970.
A’propos de nævnte nytilkomne særlige
faglige amtsforvaltninger havde amtsrådet
indtil 1970 ikke som nu sin egen egentlige
centralforvaltning, idet man i mange år
brugte det almindelige amtskontorperso
nale, såvel jurister som kontormedarbej
dere, også til behandlingen af amtsrådets
sager, altså som sekretariat for amtsrådet.
H elt fra begyndelsen havde amtsrådet dog
en sekretær til at skrive mødereferater og
breve m.v., men i mange år kombineredes
dette amtsrådssekretærjob med stillingen
som amtsfuldmægtig på am tskontoret.
Rådet fik dog på et tidspunkt sin egen
amtsrådssekretær, svarende til amtskom
munaldirektøren i 1970-kommunalreformens amtskommune. Ofte var amtsråds
sekretæren tillige kontorchef på amtskon
toret. Men i tiden efter 1943, hvor der åb
nedes mulighed for at udnævne egentlige
am tskontorchefer til am tskontoret, ad
skiltes de to funktioner efterhånden, og
dermed opsplittedes am tsadm inistratio
nen mere tydeligt i en amtsrådsafdeling og
en statslig amtsforvaltning (svarende til
det senere statsamt). Dette var dog ikke til
hinder for, at nogle m edarbejdere-således
også jeg - arbejdede for begge afdelinger.
Amtmandens egne opgaver efter 1841
dækkede et bredt spektrum af aktiviteter. I
første række var der overøvrighedsområ
det, hvor de person- og familieretlige sager
talmæssigt talte tungest. Desuden fungere
de amtmanden som nævnt som anke- og
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appelinstans, ligesom han førte tilsyn med
en række lokale myndigheder og forvalt
ningsområder. Endelig var han formand
for adskillige råd og nævn, såsom skoledi
rektion, skoleråd, overepidemikommission og senere arbejds- og arbejdsformid
lingsnævn, byudviklings-, fredningsplanog trafikudvalg.
Efter 1841 var amtmanden stadig central
administrationens lokale repræsentant, der
førte tilsyn med områdets embedsmænd.
Amtmanden efterså kasser, autoriserede
protokoller, beskikkede sognefogeder og
udpegede anklager og forsvarer i retssager.
Med retsplejereformen i 1919 mistede
amtmanden sine beføjelser inden for retsog politivæsen. Til gengæld var antallet af
de under amtmanden sorterende familie
retlige sager stadig stigende. Han blev og
så inddraget i forvaltningen af rednings
væsen og fabrikstilsyn.
Ved socialreformen i 1933 blev amtman
den ankeinstans i sociale sager, ligesom
han på en række andre områder involvere
des i den nye socialforvaltning. I den for
bindelse må jeg lige komme med en side
bemærkning. Det er nemlig ikke alt gam
melt, der behøver at bøje hovedet be
skæmmet over for det nye, der er kommet
til. Mange ankeinstanser nu om dage er råd
eller nævn, ofte sammensat af forskellige
sagkyndige og/eller direkte eller indirekte
folkevalgte. Ikke et ondt ord om disse in
stanser, men som én af dem, der også har
virket under den gamle ordning med am t
manden som ankeinstans for snart sagt
hvad som helst - var man utilfreds med et
eller andet, gik man før i tiden som noget
helt selvfølgeligt til amtmanden - kan jeg
sige, at folk var godt tjent også med den
gammeldags ordning. De amtmænd, jeg
har kendt - og jeg tror, de fulgte en gam
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mel tradition for amtmænd -, så det som
en meget vigtig opgave at beskytte »den
lille mand« mod »systemet«. Var altså en
slags lokal ombudsmand. Ja, den lille be
tragtning skulle lige med!
I øvrigt bevarede amtmændene og amts
rådene fra 1841 og op i det tyvende år
hundrede, ja helt op til kommunalrefor
men i 1970, sammen og hver for sig deres
omfattende opgaver og deres betydelige
magtposition.
Det hører med til amternes - og kom
munernes - historie, at man allerede kort
efter vedtagelsen af Junigrundloven af 1849
var inde i overvejelser om en gennemgri
bende reform af den kommunale indde
ling, så den blev baseret på større enheder
end de amter og sogne, der blev indført i
1841. Der var således tanker om at bruge
den gejstlige inddeling af landet i dengang
6 stifter som grundlag også for den verds
lige regionale inddeling, parallelt med tan
ker om at lade de mere end 1000 sogne
kommuner afløse af nye og større kommu
ner, baseret på landets ca. 170 herreder. Der
var også forslag om at tilvejebringe regio
nal enhed for land og by(sognekommuner
og købstæder), men det løb altsammen ud
i det så rummelige grå sand. Kun på et en
kelt område lykkedes det i 1856 at gen
nemføre en nyordning, som bragte skole
væsenet på landet og i købstæderne ind un
der en fælles myndighed, nemlig ved op
rettelsen af de foran omtalte skoleråd.
1970 - TID TIL FO R A N D R IN G !
Bortset fra det netop nævnte enkeltområ
de fra 1856 blev de omtalte øvrige reform
tanker først for alvor taget op igen godt
100 år senere, hvor de for en dels vedkom
mende og i et vist omfang blev udmøntet i
kommunalreformen af 1970, den tids sto-
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Amtsrådet flyttede som nævnt i artiklen i 1970 ned i den tidligere orgelfabrik på St. Blicbersvej i
Ringkøbing, der na blev kaldt Ringkjøbing Amtsgård. Amtsgården er her fotograferet fra Øster
gade-siden med de senere tilbyggede fløje med amtets nye hovedindgang i Østergade 41. Kunst
neren Henrik Have, No, der også har sat sine markante kunstneriske spor i andre a f det nu ned
lagte amts bygninger og andre steder i Ringkøbing og omegn, har stået for den udsmykning, der
delvis fremgår a f billedet, nemlig den udsmykning, der forbinder Østergade 41 med en anden a f
amtets bygninger - Østergade 48 -, og som består a f tre dele: en indvendig vægudsmykning i ke
ramik, en brønd i indisk marmor og en tekstkanal over vejen i forbindelse med en »pullert«.

re reform af den kommunale verden. D en
ne reform udsprang først og fremmest af
byernes vækst og de mange nye opgaver,
der blev lagt ud til kommunerne, og som
mange landkommuner var for små til at
kunne honorere.
Som tidligere omtalt blev Ringkjøbing
Amts grænser til andre amter og sogne- og
købstadkommunernes indbyrdes grænser i
tiden fra amtets oprettelse i 1794 og op til
1970 kun ændret i mindre omfang. Ved
kommunalreformen i 1970 skete der til gen
gæld - som i det øvrige land - store og afgø
rende ændringer. Medens Danmarks 25 am
ter blev til 14, og Danmarks 1388 kommu
ner blev til 275, blev Ringkjøbing Amts 76
sognekommuner og 6 købstadkommuner
sammen med 5 sognekommuner fra andre

am ter-d e 5 kom til ved ændringer af amts
grænserne - til 18 kommuner i det nye
Ringkjøbing Amt. Og der skulle nu ikke
længere skelnes mellem købstadkommuner
og sognekommuner, idet de alle blev til pri
mærkommuner, eller blot kommuner. Am
tets hidtidige areal på 464.852 ha voksede
ved reformen en smule til 484.940 ha. Bag
disse tal gemmer der sig følgende ændrin
ger: Estvad-Rønbjerg kommune og en del af
Grove kommune - med den eftertragtede
Karup lufthavn! - gik fra Ringkjøbing Amt
til det nye Viborg amt. Til gengæld fik Ring
kjøbing Amt Hvidbjerg-Lyngs, SøndbjergOdby og Jegindø kommuner (Thy holm) fra
det hidtidige Thisted Amt, Brande kommu
ne (der vistnok drømte om at blive »bedre
behandlet« i Ringkjøbing Amt end i Vejle
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Amt, en drøm, der nok brast, da heller ikke
Ringkjøbing Amtsråd i længden ønskede at
bevare Brande sygehus!), dele af Sdr. O m 
me, Blåhøj og Thyregod-Vester kommuner
fra Vejle Amt, dele af Ejstrup og Vrads
kommuner fra det hidtidige Skanderborg
Amt og Engesvang kommune fra Viborg
amt. Læs nærmere om alt dette i daværende
amtmand Arthur Bachs artikel »Den nye
kommuneinddeling i Ringkjøbing Amt« i
Hardsyssels Årbog 1971, s. 5-22, og se kor
tet foran s. 32 med angivelse af ændringerne.
I relation til denne fortælling er det mest
relevante ved kommunalreformen i 1970,
at den hidtil fælles institution »Ringkjø
bing Amt« - som det var tilfældet i landets
øvrige am ter-blev delt op i to selvstændi
ge institutioner: På den ene side amtskom
munen styret af amtsrådet med amtsborg
mesteren i spidsen og på den anden side
statens amtslige adm inistration (senere
statsamtet) med am tmanden i spidsen.
Amtmanden skulle nu ikke længere være
formand for amtsrådet. Rådet skulle nu af
sin egen midte selv vælge sin formand:
Amtsborgmesteren. Selv om den gamle
konstruktion havde fungeret vældig godt,
så længe den kunne accepteres, kunne man
naturligvis ikke i det Herrens år 1970 læn
gere have en kgl. udnævnt formand for et
folkevalgt organ som amtsrådet. N år man
tager i betragtning, at byrådene allerede i
1919 fik lov til selv at vælge deres formand,
der hidtil havde været kongeligt udnævnt
og som regel identisk med byfogeden, er
det egentlig bemærkelsesværdigt, at en
kongelig udnævnt formand for amtsrådet
blev tålt så langt op i tiden. Spørgsmålet
om formandskabet i amtsrådene var da og
så oppe at vende allerede i 1919 under be
handlingen af et lovforslag om et beslæg
tet emne. Det blev ved den lejlighed kon

47

stateret, at alle partier dengang var princi
pielt enige om at afskaffe amtmændenes
automatiske formandskab og lade amtsrå
dene selv vælge deres formand. Af forskel
lige grunde faldt det nævnte lovforslag, og
dermed også tankerne om amtsrådenes
formand. Men i 1970 var det i hvert fald
evident, at amtsrådene selv skulle vælge
deres formand. Det forstod næsten alle de
daværende amtmænd også udmærket, og
de indrettede sig alle loyalt under de nye
forhold, selv om de naturligvis ikke just
var begejstrede over at miste den mest
spændende og mest indflydelsesrige del af
deres hverv - formandskabet for amtsrådet
med alt, hvad deraf fulgte.
Det kan vel i øvrigt ikke afvises, at amts
rådsmedlemmerne i det første amtsråds
møde, hvor deres egen amtsborgmester
havde afløst den kgl. udnævnte amtmand i
formandsstolen, har haft en vis følelse af
nyvunden frihed.
Det nye amtsråd flyttede som tidligere
nævnt i 1970 med sin administration fra
Rindumgård ned i den tidligere orgelfabrik
på St. Blichersvej i Ringkøbing. Herovre
bruger vi nemlig ikke penge på at bygge et
nyt imposant amtsrådhus, når der er plads
nok i en gammel bygning, der er blevet le
dig, fordi danskerne ikke længere er så in
teresseret i de tidligere så populære stue
orgler. Med tiden voksede amtsrådets ad
ministration, så det blev nødvendigt at er
hverve eller bygge ejendomme til kontorer
i de tilstødende gader. Det var ikke alle
Ringkøbingensere, der jublede over det.
I tiden omkring kommunalreformen i
1970 var der også lidt snak i krogene om ste
det for amtets hovedsæde. Amtsborgmester
Aage Ebbensgaard havde efter sigende sin
gode andel i, at Ringkøbing fik lov til at
fortsætte som amtets hovedstad, men det
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var nok en god hjælp for ham, at de to kon
kurrenter til den værdighed, Herning og
Holstebro, på det punkt kun kunne blive
enige om én ting, nemlig at det var bedre, at
Ringkøbing fortsatte som amtshovedstad,
end at konkurrenten fik den fjer i hatten.
Den amtskommunale administrations
leder hed fra 1970 ikke længere amtsråds
sekretær, men amtskommunaldirektør, el
ler k o n amtsdirektør. Den sidste amtsråds
sekretær, der også blev den første amtsdi
rektør, var den velanskrevne nu afdøde
Mogens Nygård, der var amtsrådssekretær
1965-70 og amtsdirektør 1970-83.
AMTSRÅDETS HOVED O PG A V ER
EFTER K O M M U N A LREFO RM EN
I 1970
De opgaver, der som tidligere omtalt hør
te under amtsrådet indtil 1970, varetoges
også efter 1970 af amtsrådet, men de hid
tidige opgaver blev stærkt udbygget, og
mange nye opgaver kom til. Amtsrådets
opgaver efter 1970 var delt op i følgende
hovedområder:
1. Sundhedsområdet
Ringkjøbing Amtsråd drev centralsygehu
se i Herning og Holstebro og de mindre
sygehuse i Lemvig, Ringkøbing og Tarm.
Fra 1970 og indtil for få år siden drev amts
rådet også Det lille Hvidbjerg sygehus.
Bortset fra nedlæggelsen af dette var det
amtsrådets politik at bevare også de små
sygehuse. De seneste år var dog præget af
forskellige strukturændringer på sygehus
området, herunder nedlæggelse af specia
ler på navnlig de mindre sygehuse og flyt
ning af specialer mellem sygehusene.
Da sygekasserne blev nedlagt i 1973,
blev den nye offentlige sygesikring henlagt
til amtskommunerne.

Sundhedsvæsenet - altså driften af syge
husene og sygesikringen - var amtsrådets
absolut største opgave, både i udgifter og
antal ansatte.
Det er nærmest ugørligt at omtale syge
hus- og sundhedsvæsenet i Ringkjøbing
Amt uden at nævne sygehus-/sundhedsudvalgets mangeårige og markante for
mand, nu afdøde Rudolf Knudsen, Vide
bæk, der sammen med den ligeledes man
geårige og markante amtslæge, Vagn C hri
stensen, Ringkøbing, havde en stor andel i
amtsrådets kamp mod den på Bjerget her
skende sundhedspolitik, der kun i ringe
grad havde forståelse for berettigelsen af
også at have små sygehuse.
2. Uddannelses- og kulturområdet
I 1973 og 1986 fik amtsrådet ansvaret for
driften af henholdsvis de kommunale og
statslige gymnasier og studenterkurser.
Amtsrådet drev syv gymnasier, fem H Fkurser og fem voksenuddannelses(VUC)centre samt Sygeplejeskolen i Holstebro
og Social- og Sundhedsskolen i Herning.
Amtsrådet ydede en lang række tilskud
til teatre, museer, musikalske udfoldelser
og ballet.
3. Teknik- og miljøområdet
Vejvæsenet har altid været en vigtig opga
ver for amtsrådet. Det var det også efter
1970, selvom det ikke længere tegnede sig
for så stor en del af udgifterne.
Staten havde ansvaret for de overordne
de veje, kommunerne for kommunevejene
og amtsrådet for det øvrige vejnet i amtet.
Da amtsrådene i 1978 fik ansvaret for
den regionale bustrafik, oprettedes Trafik
selskabet Ringkjøbing Amt (TRA), der
blev drevet i et fællesskab mellem amtsrå
det og de 18 kommuner. TRA blev nedlagt
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i 1993, og opgaven delt mellem kommu
nerne og amtsrådet.
Allerede før 1970 varetog amterne som
tidligere nævnt i stigende omfang opgaver
inden for natur- og miljøområdet, men efter
1970 kom der for alvor gang i dette arbejds
område med bekæmpelse af forurening og
beskyttelse af naturen. Amtsrådet havde så
ledes til opgave at føre tilsyn med grund
vand, vandløb og fjorde, virksomheder og
kommunale renseanlæg, ligesom amtsrådet
havde ansvaret for beskyttelse, pleje og gen
opretning af vigtige naturområder.
Endvidere var det amtsrådets opgave at
varetage planlægningen af detailhandelen i
byerne, at kortlægge råstofforekomster, at
give tilladelse til udvinding af råstoffer, og
at varetage sekretariatsbetjeningen af Jord
brugskommissionen, der behandler sager
vedrørende landbrugsejendomme, f.eks.
om omlægning af jorder, ophævelse af
landbrugspligt, samdrift og forpagtning.
4. Skole- og socialområdet
I tiden efter 1970 blev sociale opgaver i
meget vidt omfang flyttet fra staten til am
ter og kommuner. Amtsrådet havde såle
des ansvaret for de sociale opgaver og in
stitutioner, der kræver særlige tilbud f.eks.
til svært handicappede, alkohol- og stof
misbrugere og revalidender, samt for sær
forsorgen, d.v.s. forsorgen for psykisk ud
viklingshæmmede.
Amtsrådet drev ca. 90 specialskoler og
sociale institutioner, der var placeret rundt
i kommunerne i amtet.
Sekretariaterne for Revaliderings- og
Pensionsnævnet og Det Sociale Ankenævn
sorterede indtil 1992 under am tsrådet,
hvorefter de blev overført til statsamtet,
hvor nævnene senere blev slået sammen til
Det Sociale Nævn.
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5. Erhvervspolitik
Amtsrådet havde ikke lovbundne opgaver
på erhvervsområdet, men amtsrådet lagde
vægt på at føre en aktiv erhvervspolitik.
Hensigten var at bidrage til vækst og ud
vikling i virksomheder og at skabe og be
vare arbejdspladser i området.
O m amtsrådets opgaver efter kommu
nalreformen i 1970, se nærmere Erik
Holms artikel »Amtsrådhuset og amtsrå
det efter 1970«, s. 89-105 i den af Ringkjøbing Amt i 1999 udgivne jubilæumsbog
»A m tsrådhuset-byens og amtets hus gen
nem 150 år«.
HVAD SÅ MED A M TM A ND EN
I 1970?
Forud for kommunalreformen havde man
drøftet forskellige modeller for amtman
dens fremtidige placering i det nye system.
Ifølge én model skulle amtmanden være
leder af den amtskommunale administra
tion og tillige forretningsførende medlem
af amtsrådet med taleret, men ikke stem
meret i rådet. Der var også forslag om, at
amtmanden skulle være amtskommunal
direktør, og endelig om, at han skulle væ
re tilsynsførende medlem af amtsrådet og
eventuelt i en overgangsperiode leder af
den am tskomm unale adm inistration. I
kom m unallovskom m issionen var der
medlemmer, der var bange for, at en opde
ling af den hidtidige fælles administration
ville blive for dyr, og at de statslige myn
digheder ville blive tilbageholdende med
at delegere opgaver og kompetence ud til
amtskommunerne, hvis amtmanden ikke
længere var med. Sognerådsforeningerne
var egentlig ganske godt tilfredse med det
hidtidige system, og støttet af Indenrigs
ministeriets repræsentanter erklærede sog
nerådsforeningerne sig som tilhænger af at
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bevare amtmændenes indflydelse på den
amtskommunale administration. Men det
hele endte altså med, at amtmanden ikke
fik nogen tilknytning til amtskommunen,
men alene blev leder af den statslige admi
nistration på amtsplanet og formand for
tilsynsrådet, jfr. herom senere.
Amtmanden og den statslige amtsadmi
nistration (fra 1981 statsamtet) forblev så i
1970 på Rindumgård.
I årene efter 1970 var de statslige amter
og amtmændenes fremtid til debat, der ef
ter behandling i et særligt udvalg endte
med, at regering og folketing i 1981 blev
enige om at bevare dem, da deres opgaver
ikke fandtes at kunne udføres bedre og/eller billigere andetsteds. De kom nu til at
hedde statsamter og statsamtmænd, og de
res arbejdsområde skulle løbende supple
res med de statslige opgaver, som det fand
tes fornuftigt at flytte f.eks.fra centralad
ministrationen og ud i landet.
De nye statsamtmænd skulle ikke bære
den legendariske uniform med sabel og
sovsekande, der var indført i 1801 (den
sidste amtmandsuniform i Ringkjøbing
Amt, A rthur Bachs, findes nu på Ringkø
bing Museum). Personligt var jeg ikke ked
af uniformens afskaffelse. Tiden var vel
egentlig løbet fra den. Dog kunne jeg sav
ne den en smule, når jeg ved kirkeindviel
ser o.l. gik i procession i almindeligt mørkt
jakkesæt ved siden af biskoppen i sin far
vestrålende »uniform« - bispekåben. Den
lune nu afdøde biskop Georg S. Geil hav
de også observeret min »blege« fremto
ning i processionen, så engang tilføjede
han i indkaldelsen til en kirkelig begiven
hed: »Du vil ikke gøre noget forkert, hvis
du møder op i kjole og hvidt!«. Jeg ville
naturligvis ikke gøre noget forkert, så jeg
fulgte hans diskrete opfordring.

Tjenesteboligerne fik de nye statsamt
mænd indtil videre lov til at beholde. Tje
nesteboliger blev indført i 1820’erne. Ind
til da måtte amtmændene selv anskaffe sig
en præsentabel bolig med indbo og udstyr.
Dertil kom betydelige udgifter til repræ
sentation, rejser, uniform og andet, som
var uundværlige dele af en amtmands til
værelse. For at gøre sig håb om at blive
amtmand måtte man derfor dengang have
pengepungen i orden - eller i hvert fald
måtte éns familie have det!
STATSAMTETS O G
STATSAMTMANDENS
H O VEDOPGAVER
1. De person- og familieretlige sager (se
paration, skilsmisse, bidrag, samværsret,
adoption m.v.) og en række andre sager,
herunder om bevilling til fri proces.
2. Tilsynet med, at kommunerne ikke
foretager sig noget ulovligt. Tilsynet blev
indtil 2004 varetaget af Tilsynsrådet, der
bestod af 4 amtsrådsmedlemmer og stats
amtmanden som formand med statsamtet
som sekretariat. Fra 2004 blev tilsynet til
lagt alene 5 af landets statsamtmænd uden
deltagelse af folkevalgte. Tilsynet med
kommunerne i Ringkjøbing Amt henhør
te således under statsamtmanden i Århus.
De i 2004 etablerede nye tilsyn førte - i
modsætning til tilsynsrådene-også tilsyn
med amtskommunerne, ligesom direktø
rerne for de nye statsforvaltninger skal
føre tilsyn også med regionerne. Jeg skal
ikke kommentere koncentrationen af til
synet til 5 statsamtmænd, men fjernelsen
af det folkevalgte element, der tilførte til
synet værdifuldt lokalkendskab til kom 
munerne og det praktiske kommunalbe
styrelsesarbejde, og som styrkede den
sunde fornuft, som en ordentlig amtmand
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ganske vist også selv var i besiddelse af,
var en klar forringelse. Tilsynet med sog
nekom munerne førtes i øvrigt indtil 1970
af am tsrådet og tilsynet med købstad
kommunerne af Indenrigsministeriet.
3. Det Sociale Nævns sager om klager
over kommunernes afgørelser på det so
ciale område, herunder om førtidspension.
N ævnet bestod af repræsentanter for
kommunerne, amtsrådet, invalideorgani
sationerne og arbejdsmarkedets parter
samt statsamtmanden som formand med
statsamtet som sekretariat (Det Sociale
Nævns opgaver var tidligere delt mellem
forgængerne Det Sociale Ankenævn og
Revaliderings- og Pensionsnævnet),
4. Patientklagenævnets sager om klager
over tvangsanbringelse, tvangstilbagehol
delse og tvangsbehandling af patienter på
de psykiatriske afdelinger. Nævnet bestod
af en repræsentant for invalideorganisatio
nerne og en repræsentant for lægeforenin
gen samt statsamtmanden som formand
med statsamtet som sekretariat,
5. Sager om opholdstilladelse til EUborgere.
6. Sager om visse klager over kommu
nernes afgørelser i henhold til byggelov
givningen.
7. En hel række hver især mindre sags
områder.
8. Statsamtmanden deltog i tilrettelæg
gelsen af kongelige besøg i amtet og havde
særlige funktioner under disse besøg, lige
som han på andre områder var forbindel
sesled til hoffet. Opgaver, som direktøren
for statsforvaltningen - i hvert fald i skri
vende stund - forventes at videreføre.
Inden for alle de nævnte sagsområder
skete der i tidens løb en markant udvikling
både i antallet af sager og i reglerne om og
praksis for behandlingen af sagerne. Det er
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ikke muligt her at omtale konkrete sager
inden for alle de nævnte områder. Men jeg
vil godt uddybe omtalen af tilsynet med
kommunerne lidt.
For hvad er det for noget med det tilsyn
med kommunerne og kommunalbestyrel
sernes medlemmer? De går vel ikke rundt
og laver ulovligheder? Nej, i princippet ik
ke. Generelt er de naturligvis særdeles lov
lydige og hæderlige mennesker. Men de er
jo altså også mennesker af kød og blod. Og
selvom ånden er redebon, er kødet som be
kendt ind imellem skrøbeligt. F.eks. kan
det engang imellem være fristende for en
borgmester at prøve at lokke nye erhvervs
virksomheder til kommunen for at øge be
skæftigelsen og skatteindtægterne i kom
munen. O g det kan hun prøve ved f.eks. at
tilbyde virksomhederne særligt gunstige
betingelser, altså en eller anden form for
kommunal støtte. Men her stikker så en af
de vigtigste kommunalretlige regler hove
det forstyrrende frem. Efter den regel-kal
det kommunalfuldmagten - må kommu
nerne nemlig ikke yde økonomisk støtte til
enkelte erhvervsvirksomheder. Det ville jo
betyde konkurrenceforvridning i forhold
til både andre virksom heder og andre
kommuner. Vi havde engang i min tid en
kommune, der med brug af en række dæk
foranstaltninger (kamouflerende omveje)
støttede en privat virksomhed økonomisk.
Kommunen havde sågar spurgt os på for
hånd og fået at vide, at det ville være ulov
ligt. Tilsynsrådet tog sagen op til behand
ling og bestemte, at de 19 kommunalbesty
relsesmedlemmer var erstatningspligtige
for det tab, kommunen havde lidt, 139.880
kr, og pålagde dem, som der var hjemmel
til, i stedet for at erstatte hele tabet på
139.880 kr., at indbetale en bod på 2.500 kr.
hver, eller i alt 47.500 kr. Indenrigsministe-
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riet stadfæstede Tilsynsrådets afgørelse, da
de 19 klagede. Så betalte de 16 frivilligt. 3
nægtede stadig at betale. Det blev de imid
lertid dømt til af landsretten.
Tilsynet har hele tiden haft forskellige
sanktionsmuligheder over for kommuner
ne. De har kunnet annullere ulovlige be
slutninger, idømme tvangsbøder eller på
lægge erstatning. Men i 1984 blev der her
udover indført en bestemmelse om straf for
kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der var
stor betænkelighed ved at indføre en sådan
strafbestemmelse. Kommunalbestyrelses
medlemmer er jo folkevalgte, og en bestem
melse om straf af folkevalgte ville efter nogles opfattelse være et indgreb i det kommu
nale selvstyre. Det politiske ansvar på valg
dagen måtte være tilstrækkeligt, anførtes
det. Men der havde gennem de seneste år
været en række sager - også nogle meget
grove imellem - hvor kommuner navnlig i
byggesager overtrådte de regler, almindeli
ge mennesker blev straffet for at overtræde.
Folk havde vanskeligt ved at forstå, at kom
munerne straffrit kunne gøre ting og sager,
som borgerne blev straffet for. Så trods be
tænkelighederne blev regelen om straf for
kommunalbestyrelsesmedlemmer indført.
Et kommunalbestyrelsesmedlem kan her
efter straffes med bøde, hvis han har gjort
sig skyldig i grov tilsidesættelse af de plig
ter, som hans hverv medfører. Tilsynsrådet,
nu Tilsynet, kan ikke selv ikende straf, men
kan begære påtale rejst, og det er så ankla
gemyndigheden, der selvstændigt vurderer,
om den vil rejse straffesag. Men anklage
myndigheden kan kun rejse sag, hvis tilsy
net begærer det. Ordningen er udformet så
ledes for på den ene side at undgå grundlø
se, tvivlsomme eller bagatelagtige anmeldel
ser, herunder anmeldelser for at genere po
litiske modstandere, og for på den anden si

de at sikre det fornødne kendskab til det
kommunalpolitiske arbejde, som tilsynet er
i besiddelse af.
Vi havde i min tid også sager efter den
nævnte strafbestemmelse til behandling i
Tilsynsrådet for Ringkjøbing Amt. F.eks.
var det for stor en fristelse for en kommu
ne at prøve at fortolke miljøreglerne lidt
lempeligt, da store mængder olie drev ind
på stranden bogstavelig talt dagen før tu
rist- og badesæsonen for alvor satte ind.
Der er regler om, hvordan en sådan olie
mængde skal håndteres. Fra kommunen
ringede man ind til amtskommunen som
miljømyndighed og spurgte, om man ikke
efter omstændighederne kunne nøjes med
at pløje olien ned i stranden. Svaret var, at
det var ulovligt. De pløjede alligevel. Til
synsrådet tog sagen op til behandling efter
de nye strafregler. Borgmesteren og en ud
valgsformand blev døm t til at betale en bø
de på 5000 kr. hver, mens kommunen skul
le betale 200.000 kr, det beløb kommunen
skønnedes at have sparet ved ikke at følge
lovens regler om fjernelse af olie. Borgme
steren betalte bøden. Kommunen og ud
valgsformanden ankede afgørelsen, men
den blev stadfæstet af landsretten.
De nævnte sager er kun eksempler på de
mangeartede sager, der kunne komme til
behandling i tilsynsrådet/tilsynet. Hertil
kom en omfattende responderende virk
somhed. Såvel borgmestre som kommu
nalbestyrelsesmedlemmer, kommunale
embedsmænd og almindelige borgere hen
vendte sig personligt, telefonisk eller pr. email til tilsynsmyndigheden og fik svar på
tvivlsspørgsmål. Derved undgik man man
ge egentlige sager og sparede mange res
sourcer.
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DA BÅ N D EN E
BLEV SKÅRET OVER
Den nære tilknytning mellem de to tidlige
re sammenhørende institutioner - amts
kommunen og det statslige amt - blev altså
skåret over i 1970. Der var enkelte amter,
hvor der var begyndervanskeligheder mel
lem det nye kommunale amt og det gamle
statslige amt. Men i Ringkjøbing Amt skete
adskillelsen som i langt de fleste amter stort
set gnidningsfrit, såvel umiddelbart som i
den efterfølgende tid. Det skyldtes ikke
mindst to af »hovedaktørerne«: Amtsborg
mester Aage Ebbensgaard og amtmand Ar
thur Bach, der begge havde format og kløgt
til at tackle den nye situation.
H er er uddrag af de taler, de to mænd
holdt i amtsrådssalen på det sidste møde i
det gamle amtsråd den 19. marts 1970, et
møde, der markerede nye tilstande af af
gørende betydning-også for de to mænd:
Amtmand Bach sagde bl.a.: »... Jeg vil ved
afslutningen af mine em bedsfunktioner
som formand for amtsrådet i stilfærdighed
bede til, at vort arbejde i amtsrådet er lyk
kedes således, at den nye amtskommune
kan begynde på et sådant økonom isk
grundlag og med sådanne relationer mel
lem amtsrådsmedlemmer fra land og by, at
alle gode kræfter vil stå sammen om den
enhed mellem land og by, der nu ved 1967loven er skabt, i fast overbevisning om, at
bevarelsen og styrkelsen af denne enhed
vil være af afgørende betydning for amtets
befolknings ve og vel i alle henseender ...
jeg (vil) af al magt virke for, at amtskom
munen, de øvrige kommuner og amtet (det
statslige amt, forf.) kan finde sammen i et
frugtbart og harmonisk samarbejde om
den bedst mulige løsning af de offentlige
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anliggender i Ringkjøbing Amt, som er
betroet os til forvaltning, således at vi alle
kan have den »nære iver og den rigtige sans
for det almindelige vel« (citat fra anord
ningen af 13. august 1841, der indførte
amtsråd og sogneforstanderskaber, forf.).
Jeg vil derfor slutte med at sige: Farvel og
tak og vel mødt igen til et samarbejde mel
lem den amtskommunale forvaltning og
den lokale statsforvaltning«.
Amtsrådsmedlem og kommende am ts
borgmester Ebbensgaard sagde bl.a.: »...
mit ønske skal derfor være ved denne lej
lighed, at vi kan bevare de bedste af det
gamle amtsråds traditioner og tage med
som ballast i det nye amtsråd, og så at vi
under nye former kan få det bedst tænke
lige samarbejde med amtmanden, der sta
digvæk som statens repræsentant har mu
lighed for at hjælpe den landsdel, hvori
han ikke alene skal varetage statens inter
esse, men også skal være brobygger og for
midler for vor landsdels problemers løs
ning i centraladministrationen - jeg tror
dette vil falde vor amtmand let, for jeg ved,
hvor stor interesse amtmanden har for
amtsrådets arbejde, og jeg forstår, at det
må være svært at skulle tage delvis afsked
med et arbejde, der er mere end ens halve
liv - jeg tror dog, at den kommende tids
opgaver bliver så store, at vi får nok at gø
re allesammen, og derfor skal der ikke ale
ne i dag siges farvel, men også et velkom
men til samarbejde under andre former
mellem det nye folkevalgte amtsråd og den
kongevalgte amtmand, der skal varetage
statens interesser, og så må vi i forening
bruge kræfterne til at tjene Ringkjøbing
Amt og dets befolkning og bevise, at hvor
der er vilje, er der også vej.«
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Den hidtidige formand for amtsrådet, amtmand Arthur Bach, overdrager ved det sidste møde i det
gamle amtsråd den 19. marts 1970 amtsrådets forhandlingsprotokol til den nye folkevalgte for
mand, amtsborgmester Aage Ebbensgaard. Aner man en vemodig alvor hos den ene og en for
ventningsfuld alvor hos den anden?
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Aage Ebbensgaard, der som tidligere
nævnt op til 1970 havde været både amts
rådsmedlem og amtsrevisor, havde som
amtsrevisor - bortset fra en kortere perio
de med kontor i Staby - sammen med sine
medarbejdere kontor på amtskontoret på
Rindumgård. Han havde således også mu
lighed for at følge med i amtets daglige ar
bejde og deltage i det kollegiale samvær. Så
man kan måske sige, at han ud over sit evi
dente politiske talent og sin amtsrådserfa
ring også havde »amtsfagligheden« i orden,
da han blev valgt til amtsborgmester i 1970.
Ebbensgaard havde forresten lidt af den
ræv bag øret, som tegneren og maleren Al
fred Schmidt, der bl.a. tegnede i »Blæk
sprutten«, altid lod optræde som fast føl
gesvend for den kendte venstrepolitiker og
en overgang konseilspræsident (statsmini
ster) J. C. Christensen. Denne blev ved si
den af mange andre egenskaber anset for at
besidde en udpræget sans for dreven taktik
og skal i øvrigt have moret sig over Alfred
Schmidts ræv. Ebbensgårds ræv får mig til
at mindes denne af nu afdøde amtsdirektør
Mogens Nygård berettede hændelse: Et
stærkt medieovervåget møde skal afholdes
et sted på den jydske vestkyst i anledning
af en meget omtalt miljøsag. Alt hvad der
kan krybe og gå af betydningsfulde folk fra
hele den danske upperverden af politikere
og sagkyndige tropper op og bliver inden
mødet interviewet af journalister fra fjern
syn, radio og den skrevne presse. Den
stoute amtsborgmester Ebbensgaard, en
vigtig person for sagens udfald, ankommer
som passager i en bil med amtsdirektøren
ved rattet. Journalisterne flokkes om bilen.
Ebbensgaard åbner vinduet, og en journa
list spørger: »Hvor kommer De fra?« Eb
bensgaard: »A er fra Staby.« Og det kunne
jo ikke have nogens interesse, så Ebbens
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gaard fik uantastet lov til at køre videre
uden at skulle redegøre for sit syn på sagen!
Som Ebbensgaard mindede mig om en
gang, da jeg efter hans opfattelse havde
stukket næsen lidt for langt frem,: »Den,
der lever skjult, lever godt!«
Der har også rent faktisk efter 1970 været
gode relationer mellem Ringkjøbing
Amtsråd og Ringkjøbing Statsamt og et
godt samarbejde om konkrete opgaver
rundt i amtet, og så var der jo de frugtba
re berøringsflader, der fremkom ved, at
amtsrådet var repræsenteret i Det sociale
Nævn, som statsamtmanden var formand
for, og som indtil 1. januar 2004 fremkom
ved, at Tilsynsrådet bestod af statsamt
manden og 4 amtsrådsmedlemmer.
AM TSTUERNE
En særlig forvaltningsopgave i amterne blev
varetaget af de såkaldte amtstuer. De over
tog som tidligere nævnt opkrævningen af
kongelige skatter og afgifter efter lensmændene. De blev bestyret af en amtsskriver, der
fra o. 1700 blev kaldt amtsforvalter. Der
kunne være mere end én amtstue i et amt.
Ringkøbing amtstue blev oprettet før
1671 og nedlagt i 1875, hvor den blev af
løst af en filial. Amtstuen blev genoprettet
i 1930 og bestod så, indtil den blev nedlagt
i 1970. Ringkjøbing Amtstue har haft til
huse flere steder i Ringkøbing, hvoraf ik
ke alle er kendte. Fra 1701 til 1805 lå amt
stuen i det nuværende H otel Ringkøbing,
fra 1805 til et uvist tidspunkt i Møllegår
den, den senere Aldershvilegård, ved
Ringkøbing Mølle øst for byen, fra 1930 til
1946 i Nygade 23, og fra 1946 til nedlæg
gelsen i 1970 i Nygade 26.
Holstebro Amtstue blev oprettet i 1813
og bestod til nedlæggelsen i 1973.

56

THOMAS OPSTRUP

Til venstre Ringkjøbing Amts første amtsvåben, udformet a f statens heraldiske konsulent P. War
ming og fastsat ved kongelig resolution a f 25. januar I960. Til højre det nye amtsvåben i den mo
derniserede og mere tidsvarende udgave, udformet a f firmaet Jacob Jensen Design omkring 1997.

Rindumgårds »våbenskjold«. Brugt som bo
mærke på indbydelser, bordkort, kuvert-tænd
stikæsker o.l. ved selskaber på Rindumgård.
Ophavsmand ukendt.

Nedlæggelsen af amtstuerne i 1970’erne
skete som led i en reform af skattevæsenet,
hvor amtstuernes opgaver blev fordelt til
andre myndigheder.
På amtstuen, der hørte direkte under
Rentekammeret, senere finansministeriet,
betalte man jordskatter, og dér indbetalte
købstæderne de penge, de havde opkrævet
til staten, ligesom andre statslige indtæg
ter blev indbetalt dertil. Blandt am tsfor
valterens opgaver i øvrigt kan nævnes, at
han var kasserer i herredsfattigkasserne
fra 1734, bestyrer af amtsfattigkassen fra
1803 og bestyrer af am tsrepartitions
fonden, indtil amtsrådet overtog bestyrel
sen i 1841. Selvom den store skattereform
i 1903 ændrede det danske skattesystem,
blev pengene stadig indbetalt til amtstuen.
O m amtstuerne, se nærmere i Per H au
ge Mortensens artikel »Ringkøbing Amt
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200 år« i FRAM, årgang 1994, s. 7-26,
hvorfra også flere andre oplysninger i den
ne fortælling med tak er hentet.
VÅBENSKJOLDE
I 1960 ville landets amter give en gave til
kong Frederik og dronning Ingrid i anled
ning af kongeparrets sølvbryllup. Gaven en dug - skulle udsmykkes med amternes
våbenskjolde, så adskillige amter fik travlt
med at anskaffe sig et sådant. For Ringkjøbing Amt udarbejdede statens heraldi
ske konsulent P. Warming det øverst til
venstre på side 56 afbildede våben, som
am tskommunen anvendte indtil 1997. I
blåt felt et guldkronhjortehoved med tre
seksoddede stjerner mellem vierne. K ron
hjorten er symbol på skovland, idet Ringkjøbing Amt stort set svarede til det tidli
gere nævnte gamle Hardsyssel, hvor
»hard« betyder skov. De tre stjerner hen
viser til, at der findes stjerner i Vandfuld,
Hjerm, Skodborg og Bølling herreders
segl, og har også den funktion at adskille
våbenet fra Hørsholms våben, der inde
holdt et kronet hjortehoved.
Den 8. oktober 1996 besluttede Ringkjøbing Amtsråd, at der skulle udarbejdes
en grafisk modernisering af amtsvåbenet,
og fra engang i 1997 anvendtes så det øverst
til højre på s. 56 afbildede moderniserede
og mere tidssvarende amtsvåben, udformet
af firmaet Jacob Jensen Design, Hejlskov.
Rindumgård havde også sit eget »våben
skjold«. I hvert fald blev det nederst s. 56
afbildede bomærke i mange år brugt bl.a.
på indbydelser, bordkort og kuverttænd
stikæsker ved selskaber på Rindumgård.
Det forestiller muren ved Rindumgård og
lindetræet på gårdspladsen, suppleret med
en kongekrone. Desværre har jeg ikke kun
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net opspore oprindelse og ophavsmand.
Denne har udformet lindetræet med een
rod og to stammer og dermed »afgjort«
den standende diskussion om, hvorvidt der
er tale om eet eller to træer.
M EN N ESK ENE
BAGVED D ET H ELE
I amternes første mange år var amtet næ
sten identisk med am tm anden og om 
vendt. Styrelsen af amtet lå entydigt i amt
mandens hænder, selvom han naturligvis
havde medarbejdere til at hjælpe s ig - i be
gyndelsen færre end senere.
At amtmanden i de første år ikke havde
mange kontorfolk, illustreres meget godt
af, at amtmand C. F. Hansen ved folketæl
lingen i 1787, da Ringkøbing havde 465
indbyggere, havde en husstand på 11 per
soner, der bestod af ham selv, 1 skriverkarl,
1 kammertjener, 1 husholderske, 1 tjener,
2 gårdskarle, 1 dreng, 1 køkkenpige, 1
stuepige og 1 kusk, samtidig med at der ik
ke synes at have været flere skrivere eller
andre med tilknytning til amtskontoret i
byen, jfr. Per Hauge Mortensens tidligere
nævnte artikel »Ringkøbing Amt 200 år«.
Ved vurderingen af antallet af ansatte på
am tskontoret i det 19. århundrede kan
man naturligvis aldrig med sikkerhed vide,
om alle bor på stedet eller eventuelt har
egen husstand. Ved folketællingen i 1845,
4 år efter amtsrådets oprettelse, boede i alt
23 personer på Rindumgård. Det er meget
tænkeligt, at alle ansatte boede dér. Bebo
erne var: Amtmand Johan Sigismund G re
ve Schulin, hans kone, 3 børn 1-6 år, 1 ek
samineret jurist og kontorfuldmægtig, 1
eksamineret jurist og kontorist, 1 eksami
neret jurist og skriver, 1 kontorist, 1 skri
verdreng 15 år, 1 husholderske, 1 kammer
jomfru, 1 goldamme (barneplejerske), 7

58

THOMAS OPSTRUP

Den samlede medarbejderstab ved Ringkjøbing Amts centrale administration i 1917, fotograferet
på gårdspladsen ved Rindumgård. De er ikke blevet forstyrret - og ville næppe heller have ladet
sig forstyrre-af idelige e-mails. I midten ses amtsrådssekretær G. H. la Cour. H vad angår den uni
formerede medarbejder, var det dengang almindeligt, at afgåede officerer eller officianter blev an
sat i den offentlige forvaltning.

tjenestekarle og 3 tjenestepiger. Fuldmæg
tigen var tænkeligt også amtsrådets sekre
tær. Til sammenligning havde amtmand
J. F. Neergaard i 1834 kun 2 kontorister, og
i 1850 havde Schulin 1 jurist som fuld
mægtig og tre kontorister.
Var der særlig mange kontorfolk i 1845,
f.eks. fordi der skulle særlig mange med
arbejdere til at indkøre demokratireformen
fra 1841, eller boede der i 1834 og 1850 må
ske nogle medarbejdere andetsteds, eller
var der en helt syvende forklaring?
I kalenderåret 1845 ekspederede amtet
1753 sager. For at give et indtryk af, hvad
sagerne dengang kunne handle om, gengi
ves her delvist angivelserne i amtets jour
nal for løbenr. 184-193 for det pågældende
år, der omfatter sager modtaget 31. januar
til 6. februar, lige omkring folketællingen
1. februar 1845, sådan som de er gengivet i
Per Hauge Mortensens nævnte artikel:

Løbenr.
Fra
184 Ikast

Sagen
Niels Chr. Villadsen
ansøger om tilladelse
til at holde svend og
dreng til hjælp ved
skrædderi.

185

Harboøre

Peder Christensen be
gærer en af gårdmd. Sø
ren Madsen Jacobsgård
mod ham anlagt sag for at
have huset dennes tjene
stekarl, anket til overpoli
tiretten (= amtmanden).

186

Lemvig
Bøvling

Ritmester Trojel sender
rapport om en d. 31/1
i Bøvling sogn foreta
gen inkvisition efter
ulovlig brændevins
brænden.
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Statsamtets medarbejdere i 1993, fotograferet på gårdspladsen ved Rindumgård. Påklædning, atti
tuder og kønsfordeling har unægteligt ændret sig siden 1917.

Løbenr.
Fra
187 Ring
købing
Ø lstrup

188

189

H olste
bro
Sevel

Nørholm

Sagen
Baron Gyldencrone
sender rapport over en
hos gårdmd. Jørgen
Hansen Vadstrup i Ø l
strup foretagen inkvisi
tion efter ulovlig bræn
devinsbrænden.
Overauditør Petersen
sender dom i en politi
sag mod gårdmd. G re
gers Christensen Tran
dum kirkegård for at
have overtrådt politiets
forskrifter ved et danse
gilde.
Cancelliråd H underup
sender et andragende
til Rentekammeret om

LøbeFra
nr.

Sagen
godtgørelse for et til for
høj takst benyttet styk
ke stemplet papir.

190

H olste
bro
Meirup

Amtsstuen indstiller Mei
rup sogns nye ægtfor
deling til godkendelse.

191

H olste
bro

Skomager Kjeldsen be
klager sig over, at hans
kone har forladt ham
med deres børn og be
gærer hende pålagt at
vende tilbage.

192

Lemvig
Vandborg

Ritmester Trojel sender
rapport over en den
29/1 i Vandborg sogn
foretagen inkvisition ef
ter ulovlig brændevins
brænden.
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Løbenr.
Fra
Sagen
193 Sædding Selvejergårdmd. Jens
Hansen ansøger om ap
probation på udstyknin
gen af sin gårds jorder
og 2 ham tilhørende en
ge i Skjerns sogns mark.
Ak ja, også dengang havde man problemer
med brændevin og kvinder.
Men også dengang var Danmark et rets
samfund. Tingene skulle fornødent bevi
ses. I sag nr 187 fremgår det af sagens ak
ter, d.v.s.rapport, kopier af forhør og dom
samt andre papirer, at Jørgen Hansen Vad
strup blev tiltalt for ulovlig brændevins
brænden efter fund af ting, der kunne ty
de på noget ulovligt. Amtmanden kræve
de sagen rejst på grundlag af forhør og
fund, men den anklagede blev frifundet, da
beviserne ikke var stærke nok.
Lige siden 1794 har amtets medarbejde
re jo uanset den til enhver tid gældende
amts- og kommunestruktur og opbygning
og sammensætning af institutionen været
levende mennesker, der har været engage
ret i Ringkjøbing Amt, både dengang det
var en fælles institution for den amtskom
munale forvaltning og den amtslige stats
lige forvaltning, og da det efter 1970 blev
opslittet i en amtskommunal og en statslig
forvaltning.
Der er utvivlsomt mange af disse leven
de mennesker bag det hele, som kunne
fortjene at blive omtalt, og som det kunne
være interessant for læserne at stifte be
kendtskab med. Hvad f.eks. med den
medarbejder, der på vej ind i en bestemt
kommune sagde til sin sidemand i bilen:
»Her er det så, de administrerer forsorgs
loven efter Det Gamle Testamente«. Eller
hvad med ham, der, når ægtefællerne un

der en skilsmissesag røg i totterne på hin
anden, først fik dem til at falde til ro, når
han rejste sig op i sin fulde højde - og han
var høj - og sagde: »Jeg vil gøre Dem op
mærksom på, at jeg repræsenterer Hans
Majestæt Kongen!« Eller ham, der hele
vejen i sin bil fra Ringkøbing til Århus
syntes, at bilen var noget træg i optræk
ket, men først, da han noget forsinket nåe
de frem til målet, opdagede, at han havde
kørt hele vejen i 2. gear. Og så var der og
så ham, der gav pigerne på kontoret øge
navne som »Mor Danmark«, »Babelab«
og »Den lange labre«.
Jeg har selv, siden jeg kom til Ringkjøbing
Amt i 1966, lært mange herlige mennesker
at kende, som har virket i eller i tilknytning
til amtet, enten som folkevalgt eller som
medarbejder. Det vil dog være både uret
færdigt og praktisk uladsiggørligt her at
trække enkelte af de mange frem i lyset.
Men der er én gruppe mennesker, der hele
vejen har været med til at tegne Ringkjø
bing Amt (Statsamt), og som vi rent fak
tisk har oplysninger om, nemlig amtmændene og amtsborgmestrene. H er er de så li
net op med deres vigtigste data:
C H R ISTIA N
FREDERIK H A N SEN
Amtmand over Ringkjøbing Amt 17941805. Havde været amtmand over Lunde
næs og Bøvling Amter 1773-1794, da de to
amter blev slået sammen til Ringkjøbing
Amt. Født 1737. Søn af regimentskvartérmester Steffen Hansen og Dorothea Sop
hia Raufn. Gift med Else Eichel Bartholin
(f. 1747), datter af etatsråd Caspar Bartho
lin og Elisabeth Hedvig Eichel. Virkel. Ju
stitsråd 1764. K om m itteret i G eneral
landsvæsenskollegiet 1769-70. Kæmmerer
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ved Øresunds Toldkammer. Arkivar i det
samlede Rentekammerarkiv 1773. D ød
1807. D et har ikke været muligt at frem
skaffe et billede af Hansen.
PETER O T TO R O SE N Ø R N
A m tmand over Ringkjøbing Amt 180520. Stiftamtmand i Aarhus Stiftamt 182028. Født 1778. Søn af major Chr. Rosen
ørn og Marie Wormskjold til N ørholm .
Gift 1807 med sin kusine Ingeborg C hri
stiane W ormskjold (f. 1784), datter af
konferensråd Peder W orm skjold og
M argrethe de Teilmann. Ingeborg C hri
stiane Rosenørn blev overhofmesterinde
hos D ronning Caroline Amalie, kendt
som filantrop, i 1859. Student 1796.
Cand.jur. 1799. I Rentekammeret 1799.
D irek tø r for Estvadgaard K loster fra
1819. D ød 1828. Det var Rosenørn, der
erhvervede, ombyggede, indrettede og
drev Rindumgård.
W ILHELM C O N R A D
LO REN TZ
A m tm and over Ringkjøbing A m t 182027. A m tmand over Randers A m t 1827-

Peter Otto Rosenøm.
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54. Født 1787 i København. Søn af gene
ralløjtnant Diderik Carl L orentz og T ha
lia W ilhelm ine B ornem ann. G ift med
Sophie Marie H erholdt (død 1861). Ju ri
disk em bedseksam en 1811. Auscultant
(volontør) i Rentekam m eret 1813. Kap
tajn og chefsadjutant ved Kongens Liv
jægerkorps 1812-20. D ød i København
1854. D et var Lorentz, der købte R in
dumgård af sin forgænger og senere solg
te den til staten.
JO H A N F E R D IN A N D
N EER G A A R D
Amtmand over Ringkjøbing Amt 182737. Amtmand over Præstø Amt 1837-49.
Født 1796 i Ringstedkloster. Søn af Peter
Johansen de Neergaard og Elisabeth Jaco
bine Wilhelmine Mourier. Gift 1830 med
Charlotte Louise Elisabeth Olsen (180866), datter af generalauditør Ulrik Chr.Olsen og Henriette Zinn. Cand. jur. 1818.
Tillige stænderdeputeret for Østifterne:
kongevalgt 1838; folkevalgt 1841. D ød
1849.
Det har ikke været muligt at fremskaffe
et billede af Neergaard.

Wilhelm Conrad Lorentz,

Fredrik Ferdinand Tillisch.
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FREDRIK FER D IN A N D
TILLISCH
Amtmand over Ringkjøbing Amt 183743. Havde været amtmand og komman
dant på Færøerne 1830-37. Født 1801 i
Haderslev. Søn af oberst Georg Fr.Tillisch
og Augusta Elisabeth Stemann. Gift 1830
med Elisabeth Schmettau (1802-74), datter
af generalløjtnant Gottfred W. Chr. rigs
greve v. Schmettau og Wilhelmine Ste
mann. Student 1820 fra H erlufsholm .
Cand.jur. 1825. Garnisonsauditør i Rends
borg og auditør ved Borgervæbningen s.st.
1826. Som kongevalgt for Island mødte
han i 1842 i Roskilde Stænderforsamling.
H an vikarierede for broderen Chr. Ludvig
Tillisch, der var kabinetssekretær hos Chr.
d. VIII. Medlem af Regeringskommissio
nen i Slesvig 1849. Overordentlig kom
missær 1850. Minister for Slesvig 1851.
Valgt i Aalborg til Folketinget 1851. Aktiv
politiker og minister til 1856. Anklaget for
Rigsretten, men frikendt med sine kolle
ger. Afslog at danne ministerium 1857. In
denrigsm inister i Bluhmes ministerium
1864. Administrator af Det Classenske Fideikommis 1866-80, chef for Det kgl. Tea

Johan Sigismund Schulin.

ter 1859-64. Var præsident i en række offi
cielle selskaber. Fik sin slægt anerkendt
som dansk adel. Omtales som en dygtig og
samvittighedsfuld embedsmand, en tid an
set som fremragende statsmand. Død
1889. Han var den første amtmand i Ring
kjøbing Amt, der havde folkevalgte ved
sin side, nemlig i det amtsråd, der blev ind
ført i 1841.
JO H A N SIGISM UND SCH U LIN ,
GREVE TIL FREDERIKSDAL

Amtmand over Ringkjøbing Amt 184360. Amtmand over Frederiksborg Amt
1860-80. Født 1808 på »Frederiksdal« ved
Lyngby. Søn af fideikommisbesiddcr,
kam m erherre Sigismund Ludvig greve
Schulin og Louise Elisabeth Brown. Gift
1839 med C harlotte Zeuthen(1815-92),
datter af højesteretsassessor Wilhelm Pe
ter Zeuthen og Bolette Maria D orothea
Bartholin. Student 1828 fra Sorø Akade
mi. Cand.jur. 1833. Auscultant i Rente
kammeret 1834. Konstitueret som am t
mand over H olbæk Amt 1840-41. Kom
mitteret i Rentekammeret 1841-43. Med
lem af amtsrådet for København 1842.

Jørgen Detlev Greve Trampe.

Carl Ludvig Adolph v. Benzon.
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Valgt til stænderdeputeret for Sjællands
Stifts Sædegårdsejere 1840. Medlem af
Rigsdagens Landsting 1853-55. Død 1880
i Hillerød.
JØ R G E N DETLEV
greve TRAMPE
Amtmand over Ringkjøbing Amt 186068. Havde været stiftamtmand over Island
og amtmand over Islands Søndre Amt
1850-60. Født 1807 i Korsør. Søn af kom
mandør i flåden Frederik Christopher Just
Gerhard greve Trampe og Conradine Ceclie Haag. Gift 1831 med Christiane Adolphine Siersted (1813-87), datter af cand.
jur. Niels Julius Siersted og Ane Sophie
Nagel. Student 1825. Cand.jur. 1833. A u
ditør i hæren 1840. O verauditør s. st.1845.
Død 1868 i Ringkøbing.
CARL LUDVIG A D O L PH
v. BEN Z O N
Amtmand over Ringkjøbing Amt 1868-73.
Amtmand over H olbæk Amt 1873-86.
Overpræsident i København 1886-91. Født
1823. Søn af kammerherre, besidder af
Tirsbæk Fideikommis og »Christiansdal«,

Johan Frederik Bardenfleth.
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Christian Frederik O tto v. Benzon og N i
elsine Jermiin. Gift 1. gang 1853 med Ge
orgette de Falsen (1832-68), datter af stift
amtsskriver i Bergen, Hagbart Falsen og
Aletta Fleischer. Gift 2. gang 1870 med Ca
roline Antoinette Elisabeth Cathrine Castenschiold (1824-79), datter af kammer
herre, stiftamtmand over Fyens Stift, Johan
Carl Thuerecht Castenschiold og komtes
se Frederikke Vilhelmine Louise Lütti
chau. Gift 3. gang 1880 med Frederikke
Louise Vilhelmine Castenschiold (f.l 831),
søster til hans 2. hustru. Student 1840.
Cand.jur. 1847. Ansat i justitsministeriet
1848. Kancellist s.st. 1852. Slesvigsk-juridiske eksamen 1853. Fuldmægtig i ministeri
et for Slesvig 1853. Bureauchef i samme mi
nisterium 1854. Entlediget efter fredsslut
ningen i 1864. Var besidder af Det Lønborggaardske Fideikommis. Død 1891.
JO H A N FREDERIK (FRITZ)
BA RDEN FLETH
Amtmand over Ringkjøbing Amt 187386. Stiftam tmand over Lolland-Falster
Stift og amtmand over M aribo Amt 188690. Født 1835 i Frederikssund. Søn af ge-

Carl Vilh. Johannes Dreyer.

Gustav Hakon V. Feddersen.
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heim ekonferensråd, kam m erherre, fhv.
geheimestatsminister Carl Emil Barden
fleth og Sophie Amalie rigsgrevinde
Schmettau. Ugift. Student 1852. Cand.
jur. 1860. Assistent i indenrigsministeriet
1860. K onstitueret som chef for inden
rigsministeriets sekretariat 1868. F uld
mægtig s.st. 1869. Ansås for en usædvan
lig begavelse og dygtighed. D ød 1890 i
N ykøbing Falster.
CARL VILHELM JO H A N N E S
DREYER
Amtmand over Ringkjøbing Amt 188695. Stiftamtmand over Århus Amt 18951915. Født 1845 i Roskilde. Søn af gene
ralløjtnant, fhv. krigs- og marineminister
Johan C hristopher Friederich (Fritz)
Dreyer og Ida Nikoline Margrethe Randrup. Gift 1875 med Oluffa Vilhelmine de
Fine Skibsted (f. 1850), datter af komman
dør O luf Wilhelm de Fine Skibsted og A n
tonia Augusta Schønheyder. Student 1863.
Cand.jur. 1869. Volontør i indenrigsmini
steriet 1870. Tillige ansat på Sjællands
Stiftamts kontor 1871-73. Assistent i in
denrigsministeriet 1872. Fuldmægtig s.st.

1880. Redaktør af Kongelig danske Hofog Statskalender 1878-85. Udnævnt til
kgl.kommissarius for jernbanen fra H o r
sens til Bryrup, fra Hammel, syd om Bra
brand sø, til Århus og fra Æ beltoft til Tru
strup 1896. D irektør for Horsens Tugthus
1895-1915. Død 1934.
GUSTAV H A K O N VALDEMAR
FEDDERSEN
Amtmand over Ringkjøbing Amt 18951903. Stiftamtmand over Lolland-Falster
Stift og amtmand over M aribo Amt 190312. Født 1848 i København. Søn af kam
merherre, guvernør for De Dansk-Vest
indiske Ø er Hans Ditm ar Frits Feddersen
og Ingeborg Cathrine Johanne Jensine
Deegen. Gift 1881 med Astrid baronesse
Stampe (1852-1930), datter af besidder af
baroniet Stam penborg, baron H enrik
Stampe og Jonna Drewsen. Kammerher
reinde Astrid Stampe-Feddersen modtog
i 1922 som formand for Dansk Kvinde
samfund Fortjenstmedaillen i guld. Stu
dent 1867 fra H erlufsholm . Cand.jur.
1877. Assistent i G eneraldirektoratet for
Skattevæsenet 1877. Assistent i indenrigs-
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over Thisted Amt 1919. Konstitueret stif
tamtmand over Sjællands stift og amtmand
over Københavns Amt 1920. Sekretær ved
de særlige Patentkommissioner 1913-18.
Død 1950.
ANDREAS VALENTIN
KARBERG
Amtmand over Ringkjøbing Amt 192651. Født 1881 i Sønderborg. Søn af køb
mand Dietrich Karberg og Jensine Caro
line Jensen. Gift 1911 med med Ella Friis
(f. 1891). Student 1899. Studerede fra 1900
i München, Berlin, Kiel og Jena. Tysk dr.
jur. 1905. Byrådsmedlem i Sønderborg
1919-20. Landråd i Sønderborg under
Den internationale Kommission 1920.
Medlem af Landstinget (Venstre) 1920-26.
Amtsassessor i Sønderborg 1920-26. Død
1961.
HANS BERTRAM
SOMM ER-ANDERSEN
Amtmand over Ringkjøbing Amt 195158. Født 1888 i Sdr. Bork. Søn af gårdejer
L.S. Andersen og Ane Marie Sommer. Stu
dent 1907. Ved landbrug 1907-10. Vikar

Arthur Johan Bach.

assistent i finansministeriet og u d e n r i^
ministeriet 1917-19. Sekretær i indenrigs
ministeriet 1919, i socialministeriet 1921.
Tillige sagførerfuldmægtig 1918-23 «g
medarbejder ved landsoverskatterid«
1923-31. Fuldmægtig i socialministcri«
* 1934, ekspedssekr. 1936, kontorchef 1 9 Ä
Død 1962.
AAGE RANGEL-NIELSEN
Amtmand over Ringkjøbing Amt 1958-6$.
Født 1908 i København. Søn af vicesko
leinspektør Einar Carl Rangel-Nielsen og
Fanny Marie Nehm. Gift 1949 med In g e r
Vinther, datter af bogholder Krist jan \ u s
her og Laura Sørine Sørensen. S tu d a s
1926. Ansat u. Københavns magistrat 192736. Cand.jur. 1936. Sekretær i indenrigsi»
nisteriet 1938, fuldmægtig 1944, ekspe^
sekr. 1950, kontorchef 1955. Tillige sekre»
tær i landsskatteretten 1938-42. Død 196$.
ARTHUR JO H A N BACH
Amtmand over Ringkjøbing Amt 196$79. Født 1909 i Hadsund. Søn af snedker
mester Marius Christensen Bach og Seri
ne Cathrine Sørensen. Gift 1934 med Edd

Thomas Christian Opstrup.

Knud Jessen.
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Marie Nielsen (1912-99), datter af snedker
Anders Peder Nielsen og Nielsine Liltorp.
Student 1927 fra Randers Statsskole.
Cand.jur. 1934. Sagførerfuldmægtig 1934.
Amtsfuldmægtig ved Århus Amt 1934.
Amtskontorchef 1943. Amtsrådssekretær
1959. Konsulent for sognerådene i Århus
Amt 1937-65. Sekretær for Århus Amts
sognerådsforening 1946-65 og for byud
viklingsudvalget for Århusegnen 1950-65.
Godsforvalter for Støvringgård Kloster
1956-66. Administrator for I/S Moesgård
gods 1958-66. Medlem af bestyrelsen for
Foreningen af amtsjurister 1936-52, for
mand 1952-65. Formand for bestyrelsen
for Amtsrådssekretærforeningen 1964-65.
Formand for repræsentantskabet for
Ringkjøbing Bank 1970-81. Død 1985.
THOM AS CHRISTIAN
OPSTRUP
Kst.amtmand over Ringkjøbing Amt 197981. Statsamtmand i Ringkjøbing Statsamt
1981-97. Født 1930 i Haslev. Søn af lands
retssagfører Paul Chr. Paulsen Opstrup og
Nina Kate Inger Jensenius. Gift 1953 med
Esther Kirsten Jørgensen (f. 1925), datter af

Torben Sørensen.
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snedker Aage Jørgensen og Anna Pedersen.
Student 1948 fra Sorø Akademi. Cand.jur
1958. Sekretær i socialministeriet 1959-63
og tillige hos Rigspolitichefen 1960-63.
Fuldmægtig ved Svendborg Amt 1963-66.
Kontorchef ved Ringkjøbing Amt 1966-79.
Medlem af justitsministeriets ægteskabsud
valg af 1969 1969-74. Formand for Forenin
gen af amtsjurister 1971-73. Medlem af ud
valget vedrørende den statslige administra
tion på amtsplanet 1972-73. Næstformand
for repræsentantskabet for A/S Ringkjø
bing Bank 1981-88, formand 1988-91.
KN UD JESSEN
Statsamtmand i Ringkjøbing Statsamt/Statsamtet Ringkjøbing 1997-2006. Født
1943 i Randers. Søn af skoleinspektør Eigil
Skovborg Jessen og Karen Mildahl. Gift
1965 med overlærer Hanne Lorenzen
(f. 1943 i Trondheim), datter af smed Anton
Lorenzen og Berta Grindheim. Student
1963 fra Randers Statsskole. Cand. jur.
1970. Fuldmægtig ved Aabenraa-Sønderborg Amt 1971. Kontorchef ved Sønder
jyllands Statsamt 1982. Medlem af besty
relsen for Foreningen af statsamtsjurister
1975-90, formand 1989-90. Medlem af be
styrelsen for Generalkrigskommissær von
Torps mindelegat 1997. Stedfortræder for
formanden for Værnepligtsnævnet 2002.
TORBEN SØRENSEN
Statsamtmand i Statsamterne Ringkjø
bing, Vejle og Århus 2006-2007. Direktør
i Statsforvaltningen Midtjylland fra 2007.
Født 1960 i Århus. Søn af mejerist Tage
Sørensen og dameskrædder Inger Mar
grethe Kristensen. Student 1979 fra Århus
Statsgymnasium. Cand.jur. 1984. LLM
(Exeter) 1991. Dommerfuldmægtig ved
Retten i Odense 1984, ved Retterne i Søn-
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ministeriet 1880. Fuldmægtig s.st. 1893.
D ød 1912.
H A N S CARL D O NS
Amtmand over Ringkjøbing Amt 190315. Stiftamtmand over Århus Stift og amt
mand over Århus Amt 1915-26. Født 1855
på herregården »Anhof« ved Nyborg. Søn
af etatsråd, kaptajn Julius Dons og Augu
sta Mariane Sieverts. Gift 1888 med Caro
line Emilie Birgitte Langhoff (1861-1925),
datter af vinhandler, kaptajn Langhoff og
hustru. Student 1873. Cand.jur. 1878. As
sistent i indenrigsministeriet 1881. Fuld
mægtig s.st. 1894. Ekspeditionssekretær i
landbrugsministeriet 1896. Kontorchef i
ministeriet for offentlige arbejder 1901.
Tillige fuldmægtig på Sjællands bispekon
tor 1888-94 og revisor i Østifternes Kre
ditforening 1897-1903. Død 1937.
V IG G O RO TH E HAARLØV
Amtmand over Ringkjøbing Amt 191520. Stiftamtmand over de sønderjydske
Landsdele og amtmand over Haderslev
Amt 1920-31. Født 1872 i Roskilde.Søn af
trafikdirektør ved Statsbanerne Thorvald

Andreas Valentin Karberg.

65

Jørgen H enrik H aarløv og C harlotte
Christine Rothe. Gift 1909 med Ottilie
Frederikke Lorentzen (f. 1879), datter af
professor, læge L orentz Lorentzen og
Cathrine Ahlman. Student 1890. Cand.jur.
1895. Sagførerfuldmægtig i København
1895. A ssistent i indenrigsm inisteriet
1898. Fuldmægtig 1909 og senere samme
år ekspeditionssekretær. Medlem af cen
tralbestyrelsen for Nationalforeningen til
tuberkulosens bekæmpelse 1912. Død
1931.
GUSTAV T O FT
Amtmand over Ringkjøbing Amt 192026. Amtmand over Præstø Amt 1926-49.
Født 1879 i København. Søn af kommu
nelæge, dr. med. Lars Fabricius Toft og
Augusta H enriette Frandsine O rtved.
Gift 1909 med Sophie Kier (f. 1882), datter
af etatsråd, jernbanedirektør Fritz Kier
og Amalie Buchwald. Student 1897 fra
Gammelholms Latinskole. Cand.jur. 1905.
Fuldmægtig ved Sjællands Stiftamts kon
tor 1905-15. Assistent i indenrigsministe
riet 1909. Fuldmægtig 1915. Ekspeditions
sekretær 1917. K onstitueret amtmand

Hans B. Sommer-Andersen.
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derborg 1984-86. Fuldmægtig i Justitsmi
nisteriet 1986-1993. Kontorchef i Inden
rigsministeriet 1993-98. K om m itteret i
Trafikministeriet 1998-2001. Statsamt
mand i Statsamtet Sønderjylland og Stift
amtmand over Haderslev Stift 2001-05.
Tillige medhjælper hos Statsadvokaten for
Sjælland 1990-93. Medlem af Klagenævnet
for Udbud 2000-02.
Som det ses, var det tidligere almindeligt,
at amtmænd over Ringkjøbing Amt efter
en kortere periode herovre i det barske Ve
sten blev »belønnet« med et »mildere« em
bede længere øst på.
Alle de nævnte am tm æ nd/statsam tmænd har ved siden af deres hovedhverv
haft tillidshverv i det omliggende samfund.
Nogle af de kæreste har utvivlsomt været
hvervene som formand for Kronprins Fre
deriks Fond og H istorisk Samfund for
Ringkjøbing Amt siden disse foretagen
ders oprettelse i henholdsvis 1865 og 1907.
De gamle lensmænd havde været adeli
ge. Også amtmændene var i de første man
ge år ofte adelige, først af godsadel, så af
hofadel, og fra omkring 1800 af embeds
adel, d.v.s. adel skabt af embedet. Efter
1848 fik adelskab mindre betydning for re
krutteringen af amtmænd. Og ser vi på
Ringkjøbing Amt, der jo altså først kom til
i 1794, er der ikke så mange adelige amt
mænd. Men mange af dem er af solid em
bedsmandsstand.
Først i 1821 skulle en amtmand være ju
rist. Indtil da kunne man blive amtmand
uden nogen form for eksamen.
H er følger så amtsborgmestrene i Ring
kjøbing Amt og deres vigtigste data:

Aage Ebbensgaard, Staby, der var amtsborg
mester fra 1970 til 1982, malet i 1978 a f kunst
neren Viggo Kragh-Hansen, N y bøl. (Affoto:
Kjeld A. Hansen).
Ligesom de andre affotografere de malede por
tratter er dette portrat ophangt i amtsrådssalen
i det tidligere amtsrådhus på torvet i Ringkø
bing.

AAGE EBBENSGAARD
Am tsborgm ester 1970-82. Født 1910 i
Ulfborg. Søn af gårdejer Jens Ebbensgaard
og Marie Jensen. Gift 1934 med Margrethe
Poulsen (f. 1910), datter af gårdejer C hri
stian Poulsen og Maren Christensen. U d 
dannet ved landbruget og på højskoler.
Gårdejer i Staby fra 1934. Medlem af og
form and for Staby sogneråd fra 1943.
Medlem af Ringkjøbing Amtsråd 1950-82.
Amtsrevisor fra 1956. Formand for Staby
Efterskole 1951-86. Medlem af Ringkjø
bing Landbobanks Repræsentantskab fra
1955, formand fra 1966. Medlem af besty
relsen for Ulfborg plantage A/S fra 1964,
direktør for plantagen fra 1975. Død 1990.
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Lars Agerskov, Velling, der var amtsborgmester
fra 1982 til slutningen a f 1983, malet efter foto
i 1986 a f kunstneren Niels Strøbæk, Køben
havn. (A ffoto: Kjeld A. Hansen).

Anton Kristensen, Kibæk, der var amtsborgme
ster fra 1984 til 1992, malet i 1993 a f kunstne
ren Tommy Storkholm, Århus. (Affoto: Kjeld A.
Hansen).

LARS AGERSKOV
Amtsborgmester 1982-83. Født 1928 i Vel
ling, Ringkøbing. Søn af forpagter Theo
dor Lauridsen og Sidsel Agerskov. Gift
med Kirsten Fensvig (f. 1929), datter af før
stelærer Holger Fensvig og Anna Birgitte
Toft. Uddannet ved landbrug. Landbrugs
skoleophold. Landbrugskandidat (Den
kgl.Veterinær- og Landbohøjskole) 1951.
A ssistent ved Hedeselskabet, Roskilde
1952-53. Landbrugslærer ved Fjordvang
Landboskole, Velling 1953-65. Konsulent
i Ringkjøbingegnens Landboforening
1954-81. Sognefoged i Velling 1961-70.
Næstformand i Velling sogneråd 1966-70.
Form and for Velling Venstreforening
1970-74, for Ringkøbingkredsens Venstre
1972-76. Medlem af Venstres hovedbesty
relse 1972-76. Medlem af bestyrelsen for
Ringkjøbing Landbobank fra 1970. Med

lem af Ringkjøbing A m tsråd 1974-83.
Død 1983.
A N T O N KRISTENSEN
Amtsborgmester 1984-92. Født 1921 i Kibæk. Søn af gårdejer Ingvard Kristensen
og Kristine Christensen. Gift 1951 med
sygeplejerske Kirsten Rasmussen (f. 1924),
datter af gårdejer Peder Rasmussen og Jensine Pedersen. Uddannet ved landbruget.
Højskoleophold 1941-42. På landbrugs
skole 1944-45. Medlem af Ringkjøbing
Amtsråd 1970-92. Medlem af Venstres ho
vedbestyrelse 1970-76. Formand for Ven
stre i Skjern-kredsen 1970-76.
S. E. KRISTENSEN
A m tsborgm ester 1992-96. Født 1932 i
Farsø. Søn af købmand Marinus Christen
sen og Johanne Magdalene Andersen. Gift
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S. E. Kristensen, Humlum, der var amtsborg
mester fra 1992 til 1996, malet i 1997 a f kunst
neren Henrik Have, No. (Affoto: Kjeld A.
Hansen).

Knud Munk Nielsen, Bording, der var amts
borgmester fra 1996 til amtets nedlæggelse i
2007, malet a f kunstneren Peter Carlsen.

1954 med gårdejer Aase W itt Jensen
(f. 1935), datter af automekaniker Sigurd
Witt Jensen og Anna Dagny Rasmussen.
Student 1951. Handelsuddannelse. Ejer af
Struer Brødfabrik 1956-82. Formand for
Struer H andelsstandsforening 1964-66,
for Struer Erhvervsråd 1966-69 og for
Struer Handels- og Tekniske Skole 196992. Medlem af Ligningskommissionen i
Struer Kommune 1958-62. Medlem af
Struer Byråd (Venstre) 1964-85, borgme
ster 1970-85. Formand for Kommunefor
eningen i Ringkjøbing Amt 1978-82. Med
lem af Ringkjøbing Amtsråd 1982-96.
Medlem af bestyrelsen for Amtsrådsfor
eningen i Danmark fra 1994. Død 2001.

Vrold, Skanderborg. Søn af gårdejer G un
nar M unk Nielsen og G udrun Mary A n
dreasen. Gift 1966 med ergoterapeut A n
na Schmidt Jørgensen (f. 1940), datter af
gårdejer Jacob Jørgensen og Maren
Schmidt. Efterskole-, højskole- og land
brugsskoleophold 1955-64. Selvstændig
landmand fra 1964. Formand for IkastBording Landboforening 1973-91. Med
lem af repræsentantskabet for Midtbank
A/S 1975-2002, af Det Kgl. Danske Land
husholdningsselskabs Akademiråd 197884, af bestyrelsen for Ringkjøbing Amts
Landboforening 1977-89 og for De D an
ske Landboforeninger 1978-87, af repræ
sentantskabet for Det Danske Hedesel
skab fra 1979 og af Fondsbestyrelsen for
Herning Folkeblad 1980-2003. Formand
for bestyrelsen for Slagteriet Royal Dane

K N U D M U N K N IELSEN
Amtsborgmester 1996-2007. Født 1938 i
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Q uality 1983-92. Medlem af bestyrelsen
for Danske Slagterier 1983-93 og for Vest
jyske Slagterier 1992-98. Formand for VU,
Skanderborg Amt 1963-66. Medlem af be
styrelsen for Bording Venstres Vælgerfor
ening 1966-80. Formand for H erningKredsens Venstre 1970-75. Medlem af
Ringkjøbing Amtsråd 1994-2007. F or
mand for Det regionale Erhvervsudvik
lingsråd, Ringkjøbing Amt fra 1996. Med
lem af bestyrelsen for Amtsrådsforeningen
fra 1998. Medlem af Rigsretten 1984-96.
I de foranstående levnedsbeskrivelser er
som hovedregel kun medtaget liv og kar
riere indtil udnævnelsen til amtmand eller
valget til amtsborgmester, og formandska
ber og andre hverv, der fulgte med stillin
gen som amtmand eller amtsborgmester,
samt tildelte ordener og hæderstitler er i
regelen udeladt.
HISTORIER O G SKRØNER
N år man som jeg har arbejdet ved Ring
kjøbing Amt/Statsamt i ialt godt 30 år, og
heraf har boet 17 år i embedsboligen på
Rindumgård, har man ganske naturligt
mærket fortiden helt ind under huden.
N år man færdedes her, tænkte man ofte på
stedets historie og de mange forskellige
mennesker, der i tidens løb har arbejdet og
levet med deres familie i dette herlige hus
med de smukke rum, omkranset af Paradi
sets Have og klos op ad den skønneste bø
geskov. Man ville godt kende alle disse
mennesker, der har levet her til hverdag og
fest, i glæde og sorg. Nogle har man fået
kendskab til. Andre gør man sig sine tan
ker og forestillinger om.
Af medarbejdere på Rindumgård og
andre mennesker med tilknytning til
Ringkjøbing Amt har jeg fået fortalt for

71

skellige historier - måske somm etider
sk rø n er-o m tidligere tider. Endvidere har
jeg læst mig til noget, og endelig har jeg
også selv oplevet lidt. H er lidt løst og fast
om nogle af amtmændene:
Først om den første amtmand over det
af de to hidtidige amter Bøvling og Lun
denæs nydannede Ringkjøbing Amt, C. F.
Hansen, der var amtmand over Ringkjø
bing Amt 1794-1805.1 sin bog »Hærvej og
Hedevej i Hardsyssel«, udgivet i 1986 af
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt,
betegner Ejner G. Pedersen amtmand
Hansen som idealistisk, energisk og hidsig
og tilføjer, at han havde stor betydning for
Landboreformernes gennemførelse i am
tet og for udbygningen af amtets vejnet.
Det var også ham, der fik opsat de mile
pæle og nogle af de vejvisersten, der end
nu kan ses rundt om i amtet. Der er nok
mange, der har glædet sig over den reform
ivrige amtmand, og også vi nutidsmenne
sker nyder stadig godt af grundstammen i
Hansens vejnet. Men om bønderne den
gang var så vilde med Hansen, er måske
mere tvivlsomt. De skulle nemlig udføre
det hårde arbejde.
Amtmand Hansen er også omtalt andet
steds for sin optræden under Napoleons
krigene. De ramte jo først og fremmest
den del af landet, som troubadouren Niels
Hausgaard foretrækker som skueplads for
slige ubehageligheder, nemlig »den ø ’øster
æ’en«(1801: Slaget på Reden og 1807:
Bombardementet af København). Dog var
man også på vagt i Vestjylland. Herom
vidner amtmand Hansens alvorsfulde op
råb af 29. marts 1801, rettet i første om 
gang til by- og herredsfoged Bork i Ring
købing, her bragt i uddrag: »Den kom
manderende General i Nørrejylland, Hr.
Generalmajor von M okke, har tilmeldt
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Den i artiklen omtalte amtmand Gustav Ha
kon Valdemar Feddersen,f 1848, d. 1912. A m t
mand over Ringkjøbing Am t 1895-1903. Stift
amtmand over Lolland-Falster Stift og amt
mand over Maribo A m t 1903-12. Dengang
blev amtmand, der havde vovet sig helt over til
Vestjylland, efter nogle år belønnet med et em
bede Lengere østpå! (Affoto: Kjeld A. Hansen).

mig, at man er i Uvished om, hvilket Ø je
blik der maatte kunne kastes fjendtlige
Folk i Land på vores Kyster og ordineret,
at der maatte ske O pfordring til en frivil
lig Kystm ilitz, saavel til de optegnede
Landværnsmænd, paa det de, naar forlan
ges, kunde samle sig bevæbnet med landli
ge Vaaben nemlig Forke og Høléer, som
sættes lige på Skaft m.v. Hr. Herredsfogden
vilde derfor snarest tilkendegive Landværnsmændene, at de maa sætte deres Le
er i Stand og holde sig beredte til efter nær
mere O rdre straks at møde med benævnte
Vaaben for med samlet Magt som kække
Dannemænd at standse fjendtlige Anfald
og derved afvende den Skænden og Bræn

den, som ellers af saadanne fjendtlige Strejfere er at vente, da ikke nogen Mand kan i
sin Bopæl vide sig, Kone, Børn og Ejen
dom sikret, når saadanne fjendtlige Skarer
ikke standses, førend Mængden er kommet
i L a n d ...... ordinerer jeg nærmere Dagen,
naar Landværnsmændene skal møde med
deres landlige Vaaben, og hver Mand sæt
ter en liden Fjederbusk i sin Hat, paa det
han derved kan være kendelig i den Tid, der
forløber, inden Mundering og ordentlige
Vaaben kan blive dem givne ... jeg forhaaber, at der ikke forsømmes nogen Minut,
samt at De opmuntrer vores brave Med
borgere til den Hurtighed og Kækhed, som
er det eneste, der, naar Landgang skulde
ske, kan bevare deres Koner, Børn og Ejen
dom, det er: Forsvare et kært Fædrene
land.« Efter begivenhederne den 2. april
1801 var videre foranstaltninger dog over
flødige, og sindene kunne igen falde til ro.
Man kan som bekendt ikke altid skue hun
den på hårene. Det gælder utvivlsomt også
amtmændene på de billeder, der er gengivet
her. Se f.eks. på billedet af den store brum
basse til amtmand Feddersen, der var amt
mand over Ringkjøbing Amt 1895-1903.
Han var i virkeligheden meget menneske
lig, sådan som det fremgår bl.a. af følgende
lille historie om Feddersen og hans stærke
og kærlige amtmandinde, som Trie Inge
mann, mangeårig sekretær for skiftende
amtmænd, har viderefortalt til mig:
Amtmandinden var født Astrid baro
nesse Stampe og var vokset op på herre
gården N ysø-hovedsæ de i baroniet Stampenborg - ved Præstø. Den lille Astrid
tænkte en del over livets mærkværdighe
der. Således bemærkede hun sig, at når fa
deren skulle et eller andet sted hen, sagde
han blot: »Spænd for!« - og straks efter
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holdt et hestekøretøj for døren. Men skul
le moderen ud at køre, måtte hun først
konferere sagen med sin mand, der så om 
sider via tjenende ånder eventuelt fik en
vogn gjort køreklar. Denne og andre til
dragelser fik Astrid til at tage sit eget be
stik af tilværelsen. Bl.a. besluttede hun, at
hun ikke, når hun engang skulle giftes, vil
le have sin mands efternavn, men ville be
holde sit pigenavn som efternavn. Det be
holdt hun da også, da hun i 1881 giftede sig
med den unge assistent i indenrigsministe
riet Gustav Hakon Valdemar Feddersen.
Nogen tid efter, at Feddersen i 1895 var
blevet amtmand i Ringkøbing, oprettede
amtmandinde Stampe sammen med andre
en lokalafdeling af Dansk Kvindesamfund.
Det viste sig nu, at amtmand Feddersen
ydede sin hustru en meget stor hjælp i hen
des arbejde med lokalafdelingen og kvin
desagen i det hele taget. I kærlig taknem
melighed ændrede Astrid Stampe derefter
sit efternavn til Stampe-Feddersen. Og så
dan gik for hundrede år siden kærligheden
og kvindesagen op i en højere enhed!
Feddersen blev i øvrigt også kendt for at
have handlet klogt, korrekt og hurtigt i en
meget usædvanlig sag, der kulminerede på
Fandens fødselsdag den 11. juni 1898 om
aftenen, da herredsfogden i Skjern i et mix
af sindssygdom og beruselse uden holdbar
grund arresterede den agtede Skjernsagfører Ludvig H ector Kier. Kier og hans frue
Johanne Marie havde den aften selskab i
hjemmet i Bredgade 38, som Ringkjøbing
Bank, hvis afdeling i Skjern Kier ledede fra
1903 til 1925, senere overtog. Gæsterne var
distriktslægen, apotekeren, stationsfor
standeren og andre af byens og egnens
prominente borgere med fruer. Kier skal
til at byde gæsterne velbekomme, da der
kommer bud ind, at herredsfogden holder

73

for døren og vil tale med Kier. Fru Kier går
ud i gangen og træffer herredsfogden, der
siger, at han i kongens og lovens navn vil
tale med sagfører Kier. Kier går ud i gan
gen, men lukker et øjeblik efter døren op
til spisestuen og siger: »Vil d ’herrer ikke
være vidner til, at herredsfogden arresterer
mig«. Snart genlyder gangen af højrøstet
mundhuggeri mellem de konsternerede
gæster og herredsfogden, der midt i det he
le også »afsætter« stationsforstanderen fra
dennes bestilling. D er høres udråb som
»De er jo fuld mand, kanonfuld!« og »De
er gal!« Og på et tidspunkt råber herreds
fogden: »Jeg giver amtmanden og justits
ministeren djævlen! Jeg står kun til ansvar
for højesteret.« Kier tog imidlertid den
kloge beslutning at lade sig arrestere og fø
re til arresten få huse derfra. Men gæster
ne telegraferede samme aften til amtmand
Feddersen på Rindumgård: »Sagfører Kier
formentlig ulovlig arresteret i aften for be
drageri. Herredsfogden beruset, truede
med håndjern og lagde hånd på ham, efter
at han havde erklæret sig villig til at følge.«
Amtmanden, der lige fra sin udnævnelse i
1895, næsten samtidig med herredsfog
dens udnævnelse, havde et godt kendskab
til denne og flere gange havde foranlediget
ham indlagt til psykiatrisk behandling, var
den lørdag aften, da han modtog telegram
met, netop hjemkommet fra en embedsrej
se, så, som beretningens nedennævnte for
fatter skriver,«megen hvile er det nok ikke
blevet til.« Amtmanden tager søndag m or
gen toget kl. 4.52 til Tarm, ledsaget af et
par af herredsfogdens nærmeste kolleger,
R.C. Ekeroth, Ringkøbing, og C.N. Sier
sted, Herning, samt herredsfuldmægtig
J.P. Rosenmeier, Ringkøbing, sidstnævnte
med henblik på midlertidig konstituering i
embedet som herredsfoged i Skjern. Amt-
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Den i artiklen omtalte amtmand Hans Carl
Dons, f. 1855, d. 1937. Amtmand over Ringkjøbing A m t 1903-15. Stiftamtmand over År
bus Stift og amtmand over Århus Am t 1915-26.
(Affoto: Kjeld A. Hansen).

manden optager rapport over gæsters og
andres forklaringer, herunder distriktslæ
gens, hvori herredsfogden anses for liden
de af en cirkulær psykose. Amtmanden får
herredsfogden til at indgive et andragende
om »for en måned at erholde fritagelse for
at udføre sine embedsforretninger«, bevil
ger ham rejsetilladelse og konstituerer Ro
senmeier som herredsfoged. Dennes første
embedshandling er at løslade Kier først på
formiddagen. Sagen fortsætter dog en tid
endnu. Læs herom og om dette drama i det
hele taget i tidligere dommer i Skjern V.
Ravnsholt Rasmussens udførlige artikel
s. 1-10 i Årbogen for Skjern 1982, udgivet
af J. Strandbygaards Bogtrykkeri A/S i
Skjern.
Ravnsholt Rasmussen slutter sin rede
gørelse således: »Sådan forløb affæren i

Skjern den 11. juni 1898. Den løstes på en
heldig måde, sikkert fordi den straks blev
grebet korrekt an af amtmanden, som ik
ke alene kendte embedsmændene ret nøje,
men også forstod, hvordan de skulle tages
for at nå et resultat.« Sådan!
Og så kan jeg ikke lade være med at cite
re den berømte Grønlandsfarer og forfatter
L. Mylius-Erichsen, der var født og opvok
set i Ringkøbing: »Amtmand Feddersen er,
naturligt nok bl.a. fordi han bor uden for
Byen, ikke indgaaet som et egentligt Led i
Borgerskabets Kæde. Men alle, som har væ
ret Amtmanden nær, konstaterer med Glæ
de hans elskværdige Holdning, hans Imø
dekommen og Noblesse. Og saa er han rent
fysisk set saa indtagende, utvivlsomt den
smukkeste og stateligste af samtlige Dan
marks Amtmænd. Han er ikke af Juristty
pen, snarere ligner han en adelig Godsejer
af gammel og velbevaret Race.«
Astrid har i sandhed haft grund til at væ
re glad for sin Gustav - med efternavnet
Feddersen!
Prøv så et kik på billedet af Feddersens ef
terfølger, Hans Carl Dons, der var amt
mand i Ringkøbing fra 1903 til 1915. Han
ser da ret så tilforladelig ud med sin vifte
af et overskæg, men at han var bevidst om
egen position, fremgår af følgende hi
storie, som nu afdøde boghandler N. P.
Holm engang fortalte mig:
Telefonen ringede hos boghandler
Holm (N. P.’s far), der stod for billetsalget,
når de turnerende teatre havde forestilling
i Ringkøbing. »Det er amtmand Dons«,
lød det i røret, »Jeg vil gerne bestille to bil
letter til teaterforestillingen i aften«. Bog
handleren: »Desværre, hr. amtmand, der er
helt udsolgt til i aften«. Amtmanden: »Det
er amtmand Dons, jeg vil gerne bestille to
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billetter til i aften«. Så blev der stillet to
ekstra stole ind foran første række til amt
manden og amtmandinden, fortalte N. P.
med et skævt smil omkring cigarstumpen.
N u er det ikke fair at trække en mand
frem fra fortiden alene med de netop gen
givne replikker, som vel siger lige så meget
om tiden, hvori de blev sagt, som om man
den, der sagde dem. Jeg vil derfor her brin
ge nogle vers fra en sang, der var skrevet til
og blev sunget ved afskedsfesten for Dons,
der i 1915 forlod Ringkjøbing Amt for at
blive stiftam tm and i Århus. Sangen er
sammen med andet spændende materiale
venligst overladt mig af tidligere m u
seumsformand og meget andet Viktor Hedegaard, Borbjerg, der har fundet sangen i
papirerne efter sin farfar, Peder P. Hedegaard, der var medlem af Ringkjøbing
Amtsråd 1897-1922, og som derfor var
med til den nævnte afskedsfest. Sangen går
såmænd på melodien: Vi Sømænd gør ej
mange Ord:

Og saadan er det gaaet til
i Landets Amt det største,
vor kære Amtmand flytte vil
desværre fra den første.
Men skal det være Alvor da,
han kan ej længer blive,
saa skal det være Alvor a’
hans Skudsmaal vi vil skrive!
Hr., Dons, hans Højvelbaarenhed,
hvem Guld- og Sølvkors pryder,
om ham alt godt man sige véd,
for han har mange Dyder;
i tolv Aar Amt han styret har
med klar og dygtig Tanke,
og vist, at han ej bange var
at tage Haand i Hanke!
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Den i artiklen omtalte amtmand Andreas Va
lentin Karberg,f. 1881, d. 1961. Amtmand over
Ringkjøbing A m t 1926-51. (Affoto: Kjeld A.
Hansen).

Med Amtets eligerte Mænd
og Skoledirektioner,
som og ved Dagens travle Rend
af mange Slags Personer,
det alt han klared’ lige godt
med Venlighed og Snilde,
og efter Møder bad han flot
på Rindumgaard til Gilde.
Se, derfor har vi alle lært
vor Amtmand højt at sætte,
og vel forstaas, det falder svært,
nu Anker han vil lette.
Saa ønsker vi tilsidst, at Held
og Æ re Vejen smykke,
med Tak vi siger ham Farvel!
i Haab om Fremtids Lykke.
D er siges og synges jo mange pæne ord
ved sådanne lejligheder, men på en eller
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anden måde virker den nu ukendte, men
ikke uferme sangskrivers beskrivelse af fe
stens genstand reel og troværdig.
A’propos afsked så havde Dons to hun
de, som ligger begravet i Amtmandens
Lund. Gå en dag ned i lunden og find de to
gravstene over Svava og Bekkas. Det frem
går af stenene, at Svava er født i 1903 og
Bekkas i 1904, at Bekkas døde den 24. april
1915 og Svava den 28. maj 1915, så der er
tale om ældre hunde, der dør kort tid efter
hinanden. Vi ved, at familien Dons i 1915
flyttede til Århus, hvor Dons skulle være
stiftamtmand. Så når min kone og jeg i de
første år på Rindumgård havde gæster og
sammen med disse standsede op ved hun
denes grave, kom vi ofte i en - med al re
spekt-fornøjelig diskussion om de mulige
omstændigheder ved Svava og Bekkas’
død. Havde Dons - eller måske amtmandinden - fornemmet, at de aldrende hunde
ikke kunne tænke sig at bytte livet i Vor
herres fri natur med livet i den store by, og
derfor besluttet at skyde dem, men så efter
at have skudt den ene ikke kunnet klare li
ge efter at skyde den anden på grund af det
blik, den sendte skytten, så den først blev
skudt lige før flytningen? Var hundene selv
døde ved fornemmelsen af at skulle forla
de paradiset i Rindum? Var den ene hund
død af alderdom eller sygdom, og den an
den derefter af sorg? Eller var det hele så
prosaisk, at hundene hver især var død en
ganske naturlig død kort tid efter hinan
den? Men en dag opdagede vi, at familien
Dons først skulle flytte til Århus den 1. no
vember, så derefter måtte vi hælde til den
prosaiske løsning! Kendsgerninger kan
være ødelæggende for fantasien.
Der kan også være grund til at kaste et blik
på billedet af Andreas Karberg, der var

amtmand i Ringkøbing fra 1926 til 1951.
Han var vokset op i Sønderborg, da det var
tysk land, havde studeret i tyske byer, og
var blevet tysk dr. jur. Han var landraad i
Sønderborg under den internationale
kommission i 1920, altså ved det nordlige
Sønderjyllands genforening med D an
mark. Han kendte derfor tyskerne særde
les godt, hvilket kom ham - og Ringkøbingegnen - til gode under den tyske be
sættelse af D anmark 1940-45, hvor det
hørte med til amtmandens pligter at for
handle forskellige anliggender med repræ
sentanter for den tyske besættelsesmagt.
N u afdøde fuldmægtig Storm ved Ringkjøbing Amt har fortalt mig, at den stedli
ge tyske kommandant en dag var på vej ud
ad Holstebrovej til et møde med amtman
den på Rindumgård. Da kommandanten
passerer Rindumgårds have ud mod H ol
stebrovej, får han øje på Karberg inde i ha
ven og går - meget praktisk og danskt
uformelt, syntes han - gennem havelågen
direkte ind i haven til amtmanden. Kom
mandanten forebringer sit ærinde, hvorpå
Karberg venligt, men klart fortæller tyske
ren, at amtmandens embedskontor ligger
ud ad den af kommandanten netop passe
rede havelåge, videre ud ad Holstebrovej,
ned ad indkørselsvejen til Rindumgård,
ind ad hoveddøren og videre hen til be
meldte kontor. O g mens den veldiscipline
rede kommandant marcherer den anviste
(om)vej, spadserer Karberg ro lig t-o g muligen med et lille smil på læben - den kor
te vej ind ad havedøren for at mødes med
tyskeren på embedskontoret!
A’propos Karberg og tyskerne var be
sættelsen også lige ved at få en anden og
mere ubehagelig konsekvens for landets
amtmænd. Da indenrigsministeriet med
»amtmandscirkulæret« af 29. august 1940
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pålagde dem en række selskabelige for
pligtelser over for tyskerne, vakte det
nemlig så voldsom furore, at samtlige amtmænd på et møde på Slotsholmen få uger
senere, hvor både stats-, uden- og inden
rigsministrene deltog, pressede ministeriet
til at frafalde kravet om, at amtmændene
selv på eget initiativ skulle invitere tyske
embedsmænd og officerer til selskabelige
sammenkomster.
Karberg fik i øvrigt af indenrigsministe
riet forlænget sin embedsperiode lidt ud
over den almindeligt gældende pensions
alder, 70 år, så han kunne nå at fejre 25-års
jubilæum som amtmand! Man havde den
gang nok lidt mere sans for det store i det
små - eller var det omvendt?
Lad os betragte endnu et amtmandsbille
de, nemlig billedet af den allerede tidligere
omtalte greve Johan Sigismund Schulin,
der var amtmand over Ringkjøbing Amt
1843-60, hvorefter han blev amtmand over
Frederiksborg Amt. Schulin forestod såvel
grundstensnedlæggelsen den 17. marts
1849 for det nye amtsrådhus på torvet i
Ringkøbing som indvielsen af dette den
4.december 1849. Han var så heldig mel
lem grundstensnedlæggelsen og indvielsen
at få en søn Wilhelm Peter, der blev født på
Rindumgård på halvårsdagen for grund
stensnedlæggelsen, altså den 17. september
1849, og som, ligesom faderen blev det i
1860, senere blev amtmand over Frede
riksborg Amt. Så amtmand Schulin den
ældre har ved indvielsen den 4. december
1849 måske med særlig kraft sunget med,
da deltagerne i indvielsen sang salmen
»Dig Gud ske Tak for alt det Gode«.
Til gengæld har Schulin nok været knap
så glad, da en mand i Mellemgade i 1846
dræbte sin kone med øksehug, og mord-

Greve Johan Sigismund Schulin, f. 1808, d.
1880. Amtmand over Ringkjøbing A m t 184360, hvorefter han blev amtmand over Frede
riksborg Amt. Han forestod, som nævnt i artik
len, grundstensnedlæggelsen og indvielsen a f
Amtsrådhuset i 1849.

våbnet, øksen, blev bragt ud til amtmanden
på Rindumgård; for nu begyndte morde
ren, der ellers var behørigt aflivet på galge
pladsen, at komme hver nat kl. 12 og tage
mordvåbnet i sin hånd. Først da Schulin
lod øksen nedgrave på galgepladsen, sæn
kede freden sig atter over Rindumgård.
Amtmand Schulin måtte under Treårs
krigen 1848-50 udsende en rundskrivelse
til amtets kommuner, der minder om amt
mand Hansens opråb i 1801, og som op
fordrer til sammenslutning og kamp. Men
Treårskrigen kom nærmere Ringkøbing
og Ringkjøbing Amt end Napoleonskri
gene i 1801. Ringkjøbing Amtstidende be
retter den 22. maj 1849 bl.a.: »... og i Dag
Formiddag Kl. 10 kom mellem 30 og 40
churhessiske Kavallerister ... til Amt-
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Arthur Johan Bach,f. 1909, d. 1985. Amtmand
over Ringkjøbing A m t 1965-1979. Malet a f
kunstneren Viggo Kragh-H ansen, Nybøl. (Affoto: Kjeld A. Hansen). Bach var den sidste
amtmand, der var formand for Ringkjøbing
Amtsråd, idet Amtsrådet, som omtalt i artiklen,
fra 1970 skulle vælge sin formand a f sin egen
midte, nemlig amtsborgmesteren.

mandsboligen Rindumgaard, hvor Anfø
reren, en Løjtnant, præsenterede A m t
manden en Rekvisition fra en fjendtlig In
tendant, hvorefter Ringkjøbing Amt skul
de daglig levere 300 Tdr. Havre i Kolding,
og erklærede, at han havde ordre til at ar
restere Amtmanden, dersom denne ikke
vilde udskrive det forlangte af Amtet.
Amtmanden fandt imidlertid ikke at kun
ne efterkomme disse uforskammede For
dringer til et Distrikt, der ikke er occuperet, og han nægtede derfor at gøre nogen
som helst U dskrivning, uden for hvad
Troppen (de 30-40 Kavallerister) behøve
de til sit daglige Underhold, medens den
opholdt sig inden for Amtets Grænser.

Dette Svar var næppe efter Løjtnantens
Ønske, og det satte ham i en temmelig
ubehagelig Forlegenhed; thi Byens Indvaanere havde samlet sig i Mængde ved
Amtmandsboligen og indtog en truende,
men værdig Holdning, som tydelig nok
imponerede Fjenden og gjorde ham æng
stelig for at foretage noget Skridt, der kun
de give Anledning til et Udbrud af den un
dertrykte Harme og Forbitrelse over hans
Dumdristighed, der læstes i ethvert An
sigt. H an afstod derfor fra at medføre
Amtmanden som Fange, mod at denne ved
Æresord lovede, når Slesvig-Holstenernes
kommanderende General Prittwitz nær
mere maatte forlange saadant, at indstille
sig i Horsens, Vejle eller Kolding. Det
maatte saa meget mere paaskønnes, at
Amtmanden gik ind herpaa, som det netop
i denne Tid er af stor Vigtighed, at han for
bliver i sit Embede, og den tilstrømmende
Folkemængde desuden viste aabenbar
Lyst til at modsætte sig hans Arrestation,
hvilket kunde have medført Blodsudgy
delser og uanset det heldigste Udfald dog
lettelig vilde have frem kaldt Fjendens
Hævn og dermed forbundne ulykkelige
Følger. Da de fjendtlige fik Amtmandens
skriftlige Svar, at han ikke kunde efter
komme Reqvisitionen og hans Erklæring
om, at han paa Forlangende vilde indstille
sig som Fange, drog de bort ad Markvejen
til Chauséen, øjensynlig glade over at væ
re undsluppen den dem overhængende Fa
re. Forøvrigt maa Ringkjøbings Indvaaneres værdige H oldning ved dette Fjendens
første Besøg i højeste Grad anerkendes.
Fjenden kunde i hvert Øje læse en bræn
dende Harme og en alvorsfuld Bestemt
hed. Endog Drenge, der blev udspurgt, om
der var dansk Militær i Byen, gav med
Kækhed vildledende Svar.«
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En god måneds tid efter fik Ringkøbing
det andet og sidste og mere generende fjen
debesøg, der i Ringkjøbing Amtstidende
for den 1. juli beskrives således i uddrag:
»... paa samme tid Byen besattes, blev en
Afdeling sendt til Amtmand Grev Schulin
paa Rindumgaard, men da han hverken
kunde eller vilde opfylde Fjendens tidlige
re fremsatte Fordring at udskrive af Amtet
en betydelig Del Levnedsmidler og Foura
ge, blev han under Bevogtning bortført,
formodentlig til Skjern, hvor H ovedstyr
ken menes at staa ...« Ved Fredericia-slaget
den 6. juli blev Nørrejylland imidlertid
med ét renset for fjendtlige tropper, og
amtmanden vendte da også efter få dages
forløb uskadt tilbage til Rindumgård.
AMTSRÅDSMØDER
I DE G O D E, GAMLE D AGE
Som landets andre amtmænd har amtman
den i Ringkøbing været en magtfuld mand.
Naturligvis først og fremmest indtil 1841,
hvorefter han måtte dele magten med de
folkevalgte i amtsrådet. Men også efter
1841 og indtil kommunalreformen i 1970
var amtmanden både selv og sammen med
amtsrådet en magtfaktor i amtet. Mange
vigtige sager skulle passere amtmandens
skrivebord og amtsrådets møder. Nogle vil
måske mene, at magten nok lå mere på
amtmandens skrivebord end i amtsrådets
mødesal. Jeg er i hvert fald ikke så sjældent
blevet spurgt, om det ikke var amtmanden,
der »bestemte« i de gamle amtsråd før
1970. Jeg har selv været ansat ved de »gam
le amter« (amtskommune og statsligt amt
i fællig) siden 1963, nemlig ved Svendborg
Amt 1963-66 og ved Ringkjøbing Amt fra
1966, så jeg kan godt huske de amtslige
forhold forud for kommunalreformen i
1970.1 øvrigt var det sådan, at selvom fyn
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boer og vestjyder vel på visse punkter er
forskellige, foregik tingene i Svendborg
Amt og Ringkjøbing Amt ret så ens. Så jeg
tror egentlig, at det, jeg nu fortæller om
Ringkjøbing Amt, stort set gælder for alle
de »gamle amter« - i hvert fald for provins
amterne. O g på det nævnte spørgsmål, om
det ikke i virkeligheden var amtmanden,
der »bestemte« i de gamle amtsråd, har jeg
roligt kunnet svare nej. Amtsrådsmedlem
merne var selv hjemme. Selvfølgelig var
amtmanden - som enhver anden kompe
tent formand - i en stærk udgangsposition,
men det kan man ikke leve af i et folkevalgt
råd. Amtmanden måtte - og det ønskede
han selvsagt også - indgå i et fornuftigt
samarbejde med de valgte medlemmer af
rådet, hvis det amtskommunale arbejde
skulle lykkes. Rådet rummede i øvrigt
mænd af statur - ydre som indre - og kun
ne også have stærke grupperinger, politisk
og på anden måde, fuldstændigt som vi
kender det i nutidens folkevalgte råd og
forsamlinger. Det var jo netop det arbejde
i amtsrådet og det samvirke med amts
rådspolitikerne, ja, det »spil«, de »gam
meldags« amtmænd var kede af at måtte si
ge farvel til i 1970. I den forbindelse skal
det nævnes, at amtmændene i hele landet
fulgte den uskrevne regel, at de undlod at
stemme i amtsrådet, hvis deres stemme var
afgørende. N år jeg benævner de »gammel
dags amtsråd«’s medlemmer som mænd,
skal det tages bogstaveligt. Der blev - som
tidligere nævnt - ikke indvalgt kvinder i
Ringkjøbing Amtsråd før i 1970.
Indtil 1970 holdt amtsrådet kun 4-5 mø
der om året (et amtsrådsmøde kunne som
metider - navnlig i de rigtigt gamle dage vare flere dage), og de blev holdt i amts
rådssalen på rådhuset på Torvet i Ringkø
bing, medens udvalgsm øderne i reglen
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Sådan så Ringkjøbing Amtsråds medlemmer og ledende embedsmand tid, da de blev fotograferet
i amtsrådssalen i 1901. Det var før, rullekravesweateren kom på mode. Stående i baggrunden midt
for den i artiklen omtalte amtmand Gustav Feddersen.

Amtsrådets medlemmer og ledende embedsmand i 1916. Der er sket en del siden 1901 - også med
hensyn til indretningen og møbleringen a f amtsrådssalen. Men det er stadig en alvorlig sag. Ståen
de ved bordet midtfor amtmand Viggo Rothe Haarløv, der var amtmand i Ringkøbing 1915-20.
Siddende på amtmandens venstre side amtsrådssekretar G. H. la Cour.
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Amtsrådets medlemmer og ledende embedsmand i 1943. Siddende langs bagvaggen som nr. 1 fra
venstre amtsrådsmedlem Jens Ebbensgaard-den senere amtsborgmester Aage Ebbensgaards fa r -,
som nr. 4 fra venstre den i artiklen omtalte amtmand Andreas Karberg, som nr. 3 amtsrådssekre
tar G. Brandt Petersen, som nr. 6 amtsvejinspektør Rasmus Mortensen, og som nr. 7, for borden
den i forgrunden, amtsvandinspektør P. K. Nielsen.

Amtsrådets medlemmer og ledende embedsmand i 1966. Det sidste amtsråd inden kommunalre
formen. Siddende i midten amtmand Arthur Bach, den sidste kgl. udnavnte formand for amtsrå
det. Siddende som nr. 2 fra venstre amtsrådsmedlem Aage Ebbensgaard, den senere amtsborgme
ster. Stående langst til venstre den i artiklen omtalte Rudolf Knudsen på den første dag i sin lange
karriere som amtsrådsmedlem og senere formand for sygehusudvalget/sundhedsudvalget. Stående
som nr. 3 fra højre den i artiklen omtalte amtslage Vagn Christensen, Ringkøbing. Stående langst
til højre den i artiklen omtalte Mogens Nygård, dengang amtsrådssekretar, senere amtsdirektør.

82

THOMAS OPSTRUP

Amtsrådets m edlemmer og ledende embedsmand i 1970, det første amtsråd efter kommunalrefor
men. Den første folkevalgte form and fo r rådet, amtsborgmester Aage Ebbensgaard, ses siddende
som nr. 3 fra højre m ed det første kvindelige amtsrådsmedlem i amtsrådets historie, Ruth Peder
sen, ved sin side. På Ruth Pedersens anden side ses amtsrådsmedlem og borgmester i Herning, Jens
Mathiasen. Stående som nr. 7 fra højre, ses den senere amtsborgmester Anton Kristensen. Stående
som nr. 7 fra venstre den alt fo r tidligt afdøde amtsdirektør Hans Lauritzen. (Nej, der er kun eet
kvindeligt amtsrådsmedlem. Den dame, der sidder langst til venstre, er fuldm agtig Nora Larsdatter fra amtets skoleforvaltning).

Amtsrådets medlemmer og ledende embedsmand i 1998. Siddende v ed formandsklokken amts
borgmester Knud Munk Nielsen. Stående som nr. 10 fra venstre amtsdirektør Hans Christian Vestergaard. D e fire kvindelige amtsrådsmedlemmer, der omkranser amtsborgmesteren, er fra ven
stre m od højre: Hanne Kristensen, Thyholm, Gitt&Hansen, Videbak, Susanne Olufsen, Struer, og
Anna Marie Touborg, Gudum. Ligestillingen? Ja, ja, den er da på vej.
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Det sidste amtsråd inden nedlæggelsen med udløbet a f 2006 sammen med amtets ledende embeds
mand. Siddende ved bordet i midten amtsborgmester Knud Munk Nielsen, flankeret a f viceamtsborgmestrene Conny Jensen og Martin Merrild. Stående som nr. 8 fra højre amtsdirektør Lars
Hansson og som nr. 6 fra venstre den i 2006 konstituerede amtsdirektør Aage Erhardtsen. Og så
nåede kvinderne for alvor at komme på banen.

blev holdt på Rindum gård, hvor som
nævnt den fælles am tskom m unale og
statslige adm inistration havde til huse.
Dog havde i mange år op til 1970 amtsvej inspektøren og am tsvandinspektøren samt den i 1960’erne tilkomne amtsarki
tekt - og deres medarbejdere kontorer in
de i Ringkøbing by. Amtsrådhuset ejedesogså efter 1970 - af amtskommunen og
Ringkøbing Kommune i fællesskab. I mø
desalen blev der altså indtil 1970, da byrå
det indviede sit nye rådhus ved fjorden, af
holdt både amtsrådsmøder og byrådsmø
der, medens de øvrige rådhuslokaler rum 
mede den kom m unale adm inistration.
Prøv en dag at gå ind på det tidligere amts
rådhus på torvet i Ringkøbing og op på 1.
sal og ind i amtsrådets - og altså tidligere

også byrådets - mødesal. D er kan du på
væggene se malerier af amtmændene og
deres efterfølgere amtsborgmestrene gen
nem tiderne. O m amtsrådhuset, læs nær
mere i den af Ringkjøbing Amtsråd i 1999
udgivne jubilæumsbog »Amtsrådhuset byens og amtets hus gennem 150 år«, A.
Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing.
Bortset fra at formerne før 1970 var lidt
anderledes, foregik amtsrådsmøderne den
gang i mange henseender som i de nye
amtsråd efter 1970. Først holdtes den åb
ne del af mødet, hvor pressens tilstedevæ
relse måske nok lagde en lille dæmper på
gemytterne. D et betød dog ikke, at hum o
ren var sat uden for døren, men der var
måske nok flere og friere lune bemærk
ninger under det efterfølgende lukkede
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møde. Ordvekslingen blomstrede dog al
lermest under frokosten på Hotel Ringkjøbing midt på dagen, ofte i en godmodig
drillende tone.
I amtsrådsmøderne deltog som »sag
kyndige« og af praktiske grunde en række
af amtets embedsmænd: Amtsrådssekre
tæren (den tids amtsdirektør), amtsvejin
spektøren, amtsvandinspektøren, amtslæ
gen, amtsarkitekten (en stilling, der som
nævnt først blev oprettet i 1960’erne), am
tets bogholder og amtskontorchefen.
Amtsrådssekretæren og nogle af hans
medarbejdere kørte om morgenen ned på
rådhuset med alle mødesagerne og proto
kollerne i en dertil indrettet kiste og fore
tog de nødvendige praktiske forberedelser
til am tsrådsm ødet. Til de nødvendige
praktiske forberedelser hørte vistnok også
et lille besøg på værtshuset »Fatter
Skridt«, så længe det eksisterede.
O G SÅ TIL M IDDAG
H O S A M TM A ND EN
O G A M TM A N D IN D EN
I forbindelse med am tsrådsm ødet var
amtsrådsmedlemmerne og de nævnte em
bedsmænd samt på skift andre medarbej
dere så om aftenen indbudt til middag hos
amtmanden og amtmandinden i embeds
boligen på Rindumgård. Endvidere var på
skift indbudt forskellige »samarbejdspart
nere«: Borgmestre, byrådssekretærer, sognerådsformænd, dommere, politimestre,
postmestre, provster, overlæger, sygehus
inspektører m.fl.
Faste talere ved middagen var værten og
værtindens bordherre (som vistnok havde
fået et praj om bordsætningen i forvejen!).
Men i øvrigt tog i reglen også andre ordet.
O g hvis man under selve amtsrådsmødet
havde været i tvivl om, hvad nogle af amts

rådsmedlemmerne egentlig mente med de
res indlæg, kunne man ofte under aftenens
middag gennem deres bordtaler blive klar
over, hvad der virkelig lå bag. Og det kom
ikke på noget internet.
Bordherren følte sig naturligvis af god
skik og brug forpligtet til at holde en tale
for værtinden. Men derfor behøvede den
efterfølgende taler ikke - som jeg engang
oplevede - begynde sin tale med: »Ja, jeg
har jo den fordel, at jeg ikke som den sid
ste taler holder tale af pligt, men af ly s t...«.
I øvrigt var mange taler - også værtindens
bordherres - ofte særdeles fornøjelige.
U nder indtagelsen af god mad og drikke i
godt selskab bliver også vestjyder friere i
mælet.
O g det var gode og sunde retter og vine,
der serveredes. Vinen fra den velassorterede vinkælder stod amtmanden egenhæn
digt og sagkyndigt for, medens amtman
dinden med god hjælp af en frodig og livs
glad kogekone stod for det kulinariske,
der altsammen med bistand af på én gang
stilsikre og muntre serveringsdamer blev
nydt ved det fornemt dækkede og blom
stersmykkede bord.
Blomsterne til borddækningen var bort
set fra i vintertiden hentet fra den vidun
derlige have, hvor havemanden sørgede
for, at der altid var velpassede og dejlige
planter og blom ster-o g ikke mindst frugt,
bær og grøntsager. Den på én gang pikan
te og svale smag af friske grønne asparges
med smør til husker mine smagsløg stadig
med stort velbehag.
I haven og den tilgrænsende bøgeskov »amtmandens lund« - var der i øvrigt et
rigt dyre- og fugleliv. At gå morgentur i
lunden mellem et dække af anemoner, se
nere under lysegrønne bøgetræer, endnu
senere under de rødgule træer, og allerse-
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nest under de snedækkede grene og lytte
til naturens mange lyde var livsbekræften
de og en god opladning til og nedladning
fra dagens dont. Dådyr kunne finde helt
hen til hovedbygningens vinduer. Spætten
hakkede på livet løs i de udgåede træstam
mer, skovfogeden lod stå tilbage til netop
spættens brug, når et træ for restens ved
kommende var fældet. Vipstjerten vippede
glad med stjerten, og svalerne fløj hvert
forår fra Afrika og direkte ind gennem et
bestemt til lejligheden åbnet vindue i den
køkkenfløj, der i tidligere tid også havde
rummet en stald til den hest, en amtmandinde fik spændt for sin jumbe, bl.a. når
hun skulle ud at køre en romantisk tur
med sin elsker!
O g indtil 1966 kom storken den samme
lange vej som svalen og slog sig ned i ho
vedbygningens storkerede, som haveman
den kort forinden havde gjort storkeklar.
Hannen, der kom lidt tidligere end hun
nen - man har vel manérer - , kom ifølge
overleveringen år på år den samme dato, så
en af kontordam erne den dags morgen
uden endnu at have set den ankom ne
stork, trygt kunne købe kanelkage hos ba
ger Hvidberg i Østergade - der har »altid«
været en bager Hvidberg i Ringkøbing -,
så alle på kontoret behørigt kunne fejre
storkens ankomst ved formiddagskaffen.
Tilbage til middagen for amtsrådet og de
andre gæster, hvor den efterfølgende kaf
fe, cognac og cigar blev indtaget i de til
stødende smukke og stilfuldt møblerede
stuer, og ikke sjældent inspirerede de mæt
te og lidt rødmossede herrer til en god po
litisk snak - ja, nok sommetider til en god
politisk handel. Det er godt nok med
åbenhed og offentlighed, men ikke nød
vendigvis lige mens tingene foregår.
Sådan foregik am tsrådsm øderne og
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amtsrådsmiddagene i 1960’erne. Og jeg
tror egentlig, at de i store træk altid er fo
regået sådan i de »gamle amter«’s tid, altså
også i tiden tilbage til 1794, da Ringkjøbing Amt blev oprettet. Visse skikke og
brug, nogle omgangsformer, middagsret
terne, en del af de måder, man tilberedte og
serverede maden på, boligindretningen,
påklædningen og sproget er selvsagt æn
dret gennem de små 200 år. Men i det væ
sentlige passer billedet fra 1960’erne sik
kert på alle årene. O g det har utvivlsomt
for alle parter været noget af en begiven
hed, hver gang der kaldtes til amtsrådsmø
de og hvad dertil hørte. I hestekøretøjer
nes tid har det dog nok været en endnu
større begivenhed, hvor sikkert mange af
amtsrådsmedlemmerne har måttet over
natte i hvert fald én nat i Ringkøbing.
Den nævnte spisestue på Rindumgård
har i øvrigt gennem tiderne været den
smukke ramme om mange gode selskaber,
herunder også kongelige. Det fortælles, at
da Frederik den Syvende og hans gemalin
de, grevinde Danner, i 1857 besøgte Rin
dumgård og deltog i en større middag dér,
var vinduerne i spisestuen åbnet ud mod
gårdspladsen, så »folket« udenfor kunne
følge med i, hvad der foregik. Ser man bort
fra størrelsesordenen, ligner det svært vor
tids fjernsynstransmissioner fra kongelige
begivenheder.
Amtmand Schulin havde ved den lejlig
hed fået rejst en æresport ved indkørslen.
U nder besøget boede kongen og grevin
den samt det underordnede personale på
Rindumgård, mens det øvrige følge boede
på Rindum Kjærgård og hos embedsmænd
og private inde i byen.
D et har altid hørt med til amtmandens/statsamtmandens opgaver at modta
ge kongen, eller som senere dronningen,
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Selskabet ved en større afskedsmiddag den 6. april 1928, fotograferet i haven ved Rindumgård.
Siddende midtfor amtmand Karberg og frue. Stående langst til højre davarende borgmester - og
redaktør- Vilhelm Nielsen. Selskabet består i øvrigt a f amtsrådsmedlemmer, amtets embedsmand,
amtskontorets medarbejdere, overlager, dommere, politimestre, provster, postmestre, borgmestre,
sognerådsformand, amtmandsparrets tre børn og Rolf. Det vides ikke, hvem der blev taget afsked
med. Muligen med et eller flere afgående amtsrådsmedlemmer.

og andre kongelige under deres officielle
besøg i amtet. Amtmanden udbragte et ni
foldigt leve, og han og amtmandinden led
sagede majestæten og de øvrige kongelige
under besøget. Amtmandsparret kunne,
som netop berettet, også være værter for
de kongelige.
Således også, da en anden folkekær kon
ge, Frederik den Niende, sammen med
dronning Ingrid var på besøg i Ringkøbing
og deltog i en frokost i Rindumgårds spi
sestue, hvor der naturligvis bl.a. blev serve
ret røget helt. Mellem de lokale honoratio
res, der var inviteret med til den fornemme
spisning, var - man kunne fristes til igen at
skrive naturligvis - bogtrykker Louis Ras

mussen, der sagkyndigt instruerede kon
gen og dronningen i, hvordan og med hvil
ket tilbehør man rettelig indtager en sådan
spise. Kongeparret var efter sigende meget
begejstret for den vestjyske specialitet, og
Louis Rasmussen sendte derfor nogle dage
efter nogle helt til Amalienborg.
Nogen tid efter ringede telefonen hos
bogtrykkeren. D et skal her indskydes, at
Louis og Helle Rasmussens yngste søn
Jens er døbt med sin morfars mellemnavn
Konge og således hedder Jens Konge Ras
mussen. Han havde på det tidspunkt netop
været til en familiefest hos sine forældre.
O g da telefonen som næ vnt-nogen tid ef
ter den kongelige frokost, og lige efter fa-
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miliefesten - ringede hos bog
trykkeren, og det i den anden
ende af røret lød: »Det er kon
gen«, var Louis Rasmussen sik
ker på, at det var sønnen Jens,
der var i det humoristiske hjør
ne, og svarede derfor: »Ja, den
er god med dig!«. Men det var
den ikke, for det var nemlig
Kong Frederik, der ringede for
at takke for de tilsendte helt.
M isforståelsen blev behørigt
undskyldt, kongen tog det fra
den muntre side, og heltene fik
formodentlig deres kongelige
bekomst.
HVERDAGSLIV
PÅ K O N T O R E T
Der har jo lige siden 1807 også
været et hverdagsliv på amts
kontoret på Rindumgård. Det
har utvivlsomt udfoldet sig me
get forskelligt gennem tiderne.
Men måske har der helt fra
starten været bagt kanelkage
hos bagerne i Ringkøbing, så
kontorets medarbejdere - uden
at tilsidesætte den behørige va
Menu’en ved amtsrådets afskedsfest for den i artiklen om
retagelse af dagens dont - kun
talte amtmand Gustav Feddersen. Man må gå ud fra, at
man til dyreryggen bar drukket videre a f Chat. le Raux'en
ne fejre de forskellige mærke
dage, lige fra kongens fødsels fra lammekoteletten.
dag over sejren på Isted Hede i
1850 og til skriverkarlens fødselsdag, med
mand har nok alligevel engang imellem
den herlige kanelkage. Måske har tidlige
drøftet ting og sager med sine medarbej
re tiders amtmænd ikke altid deltaget i dere. Der har dog næppe været tvivl om,
hvem der havde afgørelsen.
kontorpersonalets
kanelkagespisning,
men så har man nok accepteret den efter ti
Fra starten og i mange år var kontoret
dens forhold »naturlige« afstand.
og kontorgangen hierakisk opbygget med
Samarbejdsudvalg og medarbejdersam
amtmanden på toppen af pyramiden og så
taler indgik jo heller ikke oprindeligt i ar
nedad gennem de juridiske fuldmægtige
bejdsgangen, men den ærværdige am t
og kontorfolket til yngste elev. Til dette
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Fortegnelse
over

S a g e r til F o r h a n d lin g i R in g k jø b in g A m ts r a a d s a ld e le s
e k s tr a o r d in æ r e M øde d e n 3. Maj 1905.

1. O p fo rd rin g fra F e stu d v a lg e t til sam tlige F e std e lta g e re om m ed
V elbehag a t nyde S uppe af S k a n k fra „V o ld er“ og tilsa t m ed
G rø n tsa g er, a n b efaled e af „ S tatsh u sm a n d sk o m m issio n en “ som
K ilde til V elstand. U d v a lg e t a n b efa le r som K ilde til V elbefin
dende R odvin e lle r S h e r r y til Suppen. (A. T. 1899 N r. 1060).
(622— 1899).
2. M eddelelse fra „S k ern aa k o m m issio n e n “ om In d k ø b af e t . P a r t i
F is k a t n y d e p a a S te d e t. — D en vedføjede M oselvin h id rø re r
ikke fra S k e rn a a e lle r V an d fu ld H e rred . (A. T. 1882 N r. 386).
(855— 1882).
3. „V older L an d b o fo re n in g “ a n b efa le r S a ltm a d , g o d k e n d t til In d 
førsel. F e stu d v a lg e t fin d er d e t problem atisk, om d e rtil b ø r nydes
hvid e lle r ro d Vin. (A. T . 1905).
4. S k riv e lse fra F e stm in iste rie t om F re d n in g af V ildt. N ydelsen af
L am m este g tilra ad e s, id e t sam tid ig O pm æ rksom heden henledes
paa H ensigtsm æ ssigheden af Mumm eller lign ende isk æ n k e t af
M edlem m er af „ T y e n d e sp a re fo re n in g e n “. (A. T. 1896 Nr. 594).
5. In d stillin g fra „ B u d g e tu d v a lg e t“ om L evering af S m o r og O st
fra „ F r e jr “ uden T ilsæ tn in g af Sesam paa fo rv en te t E fterb ev illin g
af y d e rlig e re R odvin e lle r lignende T ilsæ tning af fo n n a alstjen lig
A rt. (A. T . 1880).
6. M eddelelse om en for „ O v e rs k a tte ra a d e t“ in d a n k e t Sag om I n d 
kom st af P ro d u k te r fra Isla n d og L ejlig h ed sn y d else e fte r F o rm u e
a f to ld fri Madeira. (A. T. 1904 N r. 213). (1072— 1903).
7. A n d ra g en d e fra H o te le je r W a rm d a h l om T illadelse til a t sæ tte
K affein og N ikotin fo r G æ ste rn e . A nbefales af F e stu d v a lg e t,
n a a r d e t sk e r i F o rm af Kaffe og Cigarer. (A. T . 1906).

Også i 1905 kunne man drive gak med det tilvante. Ovenstående »Fortegnelse« er således menu
kortet ved »Ringkjøbing Amtsråds aldeles ekstraordinære og udvidede Møde på Warmdahls H o
tel i Lemvig den 3. maj 1905 ved Festen for Hr. Amtsrådsmedlem P. St. Breinholt, Ridder a f Dannebroge« i anledning a f dennes 25 års jubilæum som amtsrådsmedlem. Den tidligere omtalte Vik
tor Hedegaard, Borbjerg, har »Fortegnelsen« fra sin farfar, amtsrådsmedlem Peder P Hedegaard,
der var med til festen.
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»Bagerset« kaldes det lille bus, der stadig ligger i den nederste del a f haven ved Rindumgård. Der
gik tjenestefolkene med mellemrum ned og bagte brød m.m. til amtmandsfamiliens husholdning.
Ældre fotografi.

system hørte også, at de fleste sager skulle
passere mindst to medarbejdere, således at
den ene, typisk en kontorchef eller første
fuldmægtig overrefererede den anden, så
man var sikker på, at afgørelsen ikke bare
dækkede en enkelt medarbejders opfattel
se, men var udtryk for amtets holdning og
politik - og lovens formål ikke at forglem
me. De vigtigste sager rundede også amt
mandens skrivebord og underskrift. Sene
re blev amtskontorets struktur og arbejds
gang - som andre moderne virksomheders
- mere flad, således at flere sager blev lagt
ud til afgørelse hos den enkelte medarbej
der, og altså ikke skulle passere flere led.
På en måde var det vel lettere at være leder
i gamle dage. Lidt firkantet sat op, kunne

amtmanden i gamle dage sige: »Sådan bli
ver det! ... Hvorfor? ... Derfor!«. Også i
vore dage skal en leder naturligvis kunne
trænge igennem og præge sin virksomhed
eller institution, men hun er nu nødt til og det vil hun da nok også gerne - at ud
øve sit lederskab under anvendelse af virk
somhedsdemokratiets værktøjer i form af
talsmænd, samarbejdsudvalg, medarbej
dersamtaler og alskens andre herligheder.
Hertil kom jo så i de senere år alle de
store forandringer i arbejdsgang og ar
bejdsliv, som den fantastiske com puter
medførte.
Endelig skal det med, at staten allerede i
min tid påbegyndte den efterhånden mere
og mere omsiggribende kontrol med den
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Amtsrådhuset i de gode, gamle dage. Flaget var altid hejst, når der var amtsrådsmøde. Så mødet
er nok igang inde bag de tre vinduer på 1. sal til højre. Billedet er fra et bord- og menukort til en
middag på Rindumgård den 75. marts 1935, som amtsforvalter Dahl deltog i. Kortet er venligst
overladt mig a f hans datter, oversygeplejerske Ellen Dahl.

enkelte medarbejders arbejde, en kontrol,
der desværre i vidt omfang har afløst den
tillid, som tidligere ledelsesformer bygge
de på. En overdimensioneret - og tidkræ
vende - kontrol vil ikke forhindre fejl og
skandaler. I øvrigt er der også i det mere
menneskelige »tillidssystem« indbygget
en rimelig »kontrol«.
Men uanset tiderne, placeringen i kon
torsystemet og ledelsesformerne har med

arbejderne altid slidt og slæbt, skulle jeg
hilse og sige. Selvom de altså også har hyg
get sig med hinanden.
FARVEL!
Danmarks administrative struktur er nu
ændret. Man kan diskutere fremgangsmå
den, og man kan have sin mening om en
kelte dele, men der var nok behov for en
reform. De nye lokal- og regionalpolitike-
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Amtsrådhuset, som det så ud ved amtets nedlæggelse. Bygningen ejes nu a f den nye RingkøbingSkjem Kommune.

re har imidlertid fået et vældigt ansvar for,
at der bliver en fornuftig balance mellem
landets små og store sam fund-og »en for
nuftig balance« opnås ikke altid ved den
løsning, der umiddelbart koster færrest
kroner og øre - har jeg ladet mig fortælle.
Selvom vi nu »løwt’er wor kop så glådle
op« for de nu forhenværende amter/statsamter, er det alligevel lidt vemodigt, at de
er blevet fortid. I knap 350 år - Ringkjøbing Amt i »kun« godt 200 år - har de ud
ført en række vigtige opgaver for dansker
ne på fortrinlig måde. De har - sommeti
der med god hjælp udefra, f.eks. fra staten
- sørget for gode veje til tænksomme vandringsmænd, sindige kuske, sporty cykli
ster og utålmodige bilister, for sygehuse til
alt fra brok til blodpropper, for skoler til
de søde og forbistrede unger, for det rette

saltindhold i Ringkøbing Fjord, for sku
espil til folket, for ordentlige vilkår til
skilsmissefolk, for et rimeligt tilsyn med
kommunalfolk og andre, der sommetider
kan være fristet til at gå lidt uden for den
tildelte rolle, og for en masse andre ting og
sager. Ind imellem har de - som det er til
fældet med levende mennesker - fejlet.
Men stort set har amter og statsamter gjort
et godt stykke arbejde, som borgerne har
kunnet være tjent med, og som de selv har
kunnet være bekendt. På en kirkegård i
amtet står der en gravsten med påskriften
»Hun gjorde, hvad hun kunne«. Bevares,
det kan tolkes på flere måder, men positivt
udlagt kunne det fuldt fortjent også skri
ves på amtets/statsamtets gravsten. Selvom
jeg måske er lidt inhabil, kunne jeg fristes
til at tilføje »... og mere til!«.
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Offentlige veje og private broer
Trafikkens vilkår i Skarrild sogn 1838-1861
A f Mogens Kragsig Jensen
Besværet m ed vedligeholdelsen a f land
sognenes dårlige biveje, og ønsket om at
kunne passere de vandrige åer over rigtige
kørebroer, var noget, der optog befolknin
gen i amternes udkantsområder. De fø l
gende eksempler fra det kommunale selv
styres første årtier viser, at lokale ønsker såvel fra privat som kom m unal side - ikke
var realistiske uden støtte fra amtet.
BIVEJE O G PLIGTARBEJDE
Vejudviklingen kom i forhold til øerne
sent til Ringkøbing amt. Vel havde den
særdeles ivrige amtmand C. F. H ansen
sidst i 1700-tallet gjort meget for regionens
da temmelig miserable vej- og bronet og
indført gode veje af nordsjællandsk stan
dard. Ved samme lejlighed havde han også
udført et tiltrængt oprydningsarbejde i
den lokale vejforvaltning. Men udviklin
gen skete først og fremmest på de store
veje, der forbandt de forskellige landsdele
nord-syd eller øst-vest, d.v.s. lande- og
hovedlandeveje, der primært holdt sig til
bakkeøerne. Men i yderområderne, hvor
der aldrig havde været egentlige planerede
veje, skete der først nogen udvikling sene
re i 1800-tallet. Dette gjaldt f.eks. for den
østlige del af Bølling herred og den sydli
ge del af Hammerum herred. Men ved
århundredets midte kom hovedlandeveje
ne også til Hammerum herred. O g efter at
strækningen Århus-Ringkøbing var fuld

ført i 1850’erne, og strækningen fra H o l
stebro over Herning til amtsskellet ved
H oltum var fuldført i 1864 var herredet
mere end nogensinde før tilgængelig for
den bebyggelsesudvikling, der for alvor
tog fart ved denne tid.1
Med hensyn til områdets mindre befær
dede lokale veje, bivejene, påhvilede ved
ligeholdelsen i reglen bønderne selv. Det
var en offentlig pligt at medvirke til vedli
geholdelsen, og det såkaldte pligtarbejde
var dermed en tilbagevendende foreteelse
for bønderne, der var opdelt i vejlæg og
havde en vis strækning at vedligeholde, i
forhold til eget hartkorn. Dette system,
hvor man kunne risikere at få ansvaret for
selv fjerntliggende veje, var som skabt til
uenighed, og pligtarbejdet var dermed et
konstant konfliktområde bønder og myn
digheder imellem. Ifølge vejforordningen
af 1793 omfattede pligtarbejdet brugerne
indenfor en radius af På mil - ca. 13 km som alle var pligtige til at bidrage med
deres arbejdskraft ved vedligeholdelsen,
nemlig 1 spanddag eller P/2 gangdag pr.
tønde hartkorn. Vejarbejdet bestod i den
s. k. udgrøftning langs vejene. Dette mate
riale blev brugt til forhøjelse af vejbanen
(kaldet indkastning), og endelig blev vejen
planeret og afrundet. Et af hovedformåle
ne med vejforordningens revision i 1841
var at komme dette pligtarbejde til livs og
erstatte det med arbejde udbudt i licita-
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Sognets vigtigste biveje krydsede hinanden i kirkeby en, opmålt 1871 før etableringen a f Skjemåkanalen. (Kort- og Matrikelstyrelsen, målebordsblade, 1. opmåling 1871).

tion, alt i samarbejde med det nye lokale
selvstyre. Det var i hvert fald den bagved
liggende filosofi, men lod sig i praksis
oftest kun udføre på hoved- og landeveje,
mens sognekommunerne og bivejene end
nu i mange år måtte forlade sig på natural
økonomien og dermed pligtarbejdet, da
der oftest ikke var noget alternativ. Lovre
visionen i 1841 tog således ikke primært
sigte på en forbedring af vilkårene
omkring bivejene, men åbnede dog op for
muligheden af, at vedligeholdelse af biveje,
der gennemløb flere sogne, kunne støttes
af amtet, hvis kommunerne skulle have
mulighed for at gennemføre større forbed
ringer.2 Indtil 1850 var det privilegerede

hartkorn fritaget for at bidrage til pligtar
bejdet, d.v.s. i praksis hovedgårdene, der
hermed mistede et af sine sidste privilegi
er. For Skarrild-Arnborg kommunes ved
kommende betød det, at Nr. Karstoft i de
efterfølgende forløb stort set kunne holde
sig udenfor disse forpligtelser.
SKARRILD SOG N
Med den statslige prioritering af hoved
landevejsnettet i baghovedet er det ikke
svært at placere den sydlige del af H am 
merum herred, og dermed også Skarrild
sogn, som hørende til amtets absolutte
yderområder, dengang såvel som senere.
Og dette var således også udgangspunktet

O FFEN TLIG E VEJE OG PRIVATE BROER
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Clasonsborg og narmeste omgivelser efter Clasons regulering a f Karstoft Å tidligt i 1840'erne.
(Kort- og Matrikelstyrelsen, målebordsblade, 1. opmåling 187Î).

ved indførelsen af det kommunale selvsty
re i 1841, hvor Skarrild sammen med
annekssognet Arnborg blev sammenlagt i
kommunal - ganske som de altid havde
været det i kirkelig - henseende.
Den nye kommune rummede på denne
tid (1840) blot 612 indbyggere, fordelt med
370 i Skarrild og 242 i Arnborg. Befolk
ningstallet var som i omegnssognene dog i
stadig vækst, og i den her omhandlede
periode steg det da også med hele 60% for
Skarrilds vedkommende, væsentligst grun
det anlæggelsen af klædefabrikken Cla
sonsborg og den begyndende udstykning3.
Arealet udgjorde i alt 165 km2, og begge
sogne placerede sig dermed blandt de mest

øde af herredets sogne. Hverken hedeop
dyrkningen eller andre kultiveringsarbej
der havde endnu sat sit præg i større
omfang, og bebyggelsen med det sparsomt
opdyrkede areal (6-8%) lå derfor altover
vejende ved de åer der gennemskærer beg
ge sogne. Primært naturligvis Skjern Å,
men også forgreningerne Karstoft Å og
Rind Å, samt flere mindre vandløb.
Skarrilds trafikforhold adskilte sig ikke
væsentligt fra de øvrige hedesogne i H am 
merum og Bølling herreder. Vejnettet var
dannet gennem århundreders benyttelse,
og forbandt bebyggelserne på den mest
hensigtsmæssige eller mest direkte måde.
For langt størstedelen bestod vejene af
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Karakteristisk vejforløb med hestekøretøj et sted i Hammerum herred i første halvdel a f 1900-tallet. De sandede vejspor var normen for herredets veje i aldre tid. (Foto: Herning Lokalhistoriske
Arkiv).

opkørte hjulspor, og blev et spor for dybt
eller pløret og vejen dermed for ufarbar,
dannede man blot et nyt spor ved siden af,
og de mere befærdede veje kunne således
bestå af flere rækker af spor ved siden af
hinanden i landskabet. Vejene var selvsagt
bedst, så længe det øverste lag tørv var
intakt, men når det var slidt igennem, sank
hjulene hurtigt ned i sandet. Disse spor kan
endnu ses enkelte steder i sognets hede.
Dette kunne i sig selv give en vanskelig
færdsel, men derudover kunne trafikken i
ådalene være en omstændig affære, da dis
se med en højere grundvandsstand end nu
gav den rejsende et indtryk af nærmest
sumpede områder, der i regntunge perioder
næsten umuliggjorde færdsel. Sognets cen
trum med kirke og mølle lå i Skarrild, og
denne landsby dannede også nærmest et
vejkryds for de to eneste rigtige planerede
veje, der gik gennem sognet. Disse fik ved

vejforordningen af 1841 status af s. k. bive
je, d.v.s. de var sognekommunens eget an
svar, når det drejede sig om vedligeholdel
se:
Den ene var den øst-vestgående vej, der
kom fra Borris-Sdr. Felding og gennem
Skarrild by skabte forbindelse til hovedve
jen ved Gammel Arnborg og derfra videre
mod det østlige Jylland.
Den anden var den nord-sydgående vej,
der nordfra kom fra henholdsvis Assing og
Hvedde og førte trafikken gennem Skar
rild by og gennemskår såvel Skjern som
Karstoft åer, og derefter videre sydpå over
Døvling mod Sdr. Omme.
Den nord-sydgående vej passerede
Skjern Å lige neden for Skarrild Kirke og
igen Karstoft Å ved gården Skave (omtrent
ved Clasonsborg Avlsgård). Og netop pas
sagen af disse to åer udgjorde et permanent
problem for den kørende trafik. Den gåen-

O FFEN TLIG E VEJE OG PRIVATE BROER

97

de trafik havde lettere
vilkår, idet gangbroer,
eller rettere gangtræer,
såkaldte spange, var al
• -(''iz
mindelige flere steder,
f u t i ii i w
typisk opsat og vedlige
holdt af gårdene selv.
Andre steder var der
etablerede vadesteder,
der med lidt held kunne
passeres uden de store
problemer. Men »rigti
ge« broer, som den kø
rende trafik kunne pas
sere, måtte man kigge
langt efter. Der kan have
været broer i tidligere
tider; den sidst i 1600årene forladte gård med
det sigende navn Lilbro
kunne i hvert fald anty
de noget sådant, og den
ne gård må antages at
have ligget i sognets
vestlige del, antagelig i
Nr. Green. Foruden va
destederne bestod for
bindelserne over åerne i Kort over Skarrild sogn samt dele a f nabosognene, tegnet 1860-61 a f
1700- og 1800-tallet af litografen Jacob Henrik Mansa.
overkørsler/køresteder,
ge omveje der kunne forlænge turen med
blandet med bådfart. Den kørende trafik,
stude eller heste ganske betragteligt. Over
der ikke ville risikere de usikre overkørsler,
Karstoft Å fandtes der ved overgangen
måtte indtil 1839 køre den lange omvej ad
mellem Sdr. og Nr. Karstoft, omtrent på
Skjernbro, hvis hest og vogn skulle sikkert
det nuværende sted tidligt en privat bro,
over åen, med ét alternativ, nemlig træk
antageligt opført senest i starten af 1800færgen ved Borriskrog. Begge steder skul
tallet. Denne på dette tidspunkt sognets
le der betales en afgift for overfarten. I den
eneste rigtige bro blev helt konkret opfat
modsatte retning måtte man køre til amts
skellet ved Holtum Å for at kunne benyt
tet som en privat bro for beboerne i Sdr. og
Nr. Karstoft, idet andre trafikanter var
te den derværende bro i forbindelse med
henvist til at bruge overkørslen der lå lige
landevejen H olstebro-H orsens. I begge
ved siden af. Meget logisk skulle resten af
retninger drejede det sig om kilometerlan
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I Vestjylland var det tit fodgængerne, der havde de bedste vilkår ved passage a f åer og vandløb.
Oftest skete det over en såkaldt spang - en simpel træplanke, der på enkleste vis gav tørskoet over
gang. Maleren Hans Smidth har her tegnet en mere avanceret udgave - med rækværk.

sognet derfor heller ikke bidrage til vedli
geholdelsen af denne bro, hvilket beboerne
argumenterede for i 1840 overfor amtman
den: »... og at der kan kjøres igjennem Aaen
Ligesom forhen, naar Kjøre Stedet bliver
vedligeholdt, og da Sognet er rigt paa
Vandstrømme, da en stor Deel, ja største
Deelen a f Sognets Beboere har større og
mindre Vandstrømme og skal igjennem, for
deres Eiendoms Drivt, nemlig m ed Høe og
Tørv og tillige Fart a f Reisede; og foran
meldte Broe er næsten allene fo r Karstoft
Bye, Mølle og Kirkevei, og Karstoft Beboe
re har ingen Vandstrømme at passere for
deres Eiendoms D rivt, saaledes som v i
øvrige, hvorfor vi øvrige Beboere a f Skarrild Sogn synes ikke, at vi bør Deltage i
denne Broes istandsættelse og Vedligehol
delse, da der kunde behøves flere Broer
mere nødvendige ind denne. Maatte vi
udbede Deres H øivelb aarenheds Erklæ
ring. Paa Skarrild Sogns Beboeres Vegne,

Nørre og Sønder Karstoft undtagen.«'
Over de mindre vandløb, Døvling Bæk og
Ronnum Bæk eksisterede der også enkelte
private ganske små broer som lige akkurat
gjorde det muligt at passere kørende.
Foruden ulemperne for trafikken indenog udensogns udgjorde de manglende bro
er også en fare for liv og lemmer, noget
som beboerne ikke forsøm te at gøre
opmærksom på overfor myndighederne.
Det var ikke så usædvanligt at f.eks. børn
faldt i og druknede i et af sognets vandløb,
hvilket kirkebøgerne vidner om. F.eks. i
marts 1792 hvor den 11-årige Christen
Thomsen faldt i åen nedenfor sin fars gård
i Green. Hans lig blev først fundet længe
efter i åen ved Tarp i Sdr. Felding.51 andre
tilfælde kunne en bro have reddet nogle
liv, men man var jo henvist til at forsøge sig
i de sædvanlige køresteder. Således f.eks. i
vinteren 1792, hvor aftægtsmændene, An-
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ders Jensen i Bæktoft og Hans Eskildsen i
Sdr. Karstoft druknede i Skjern Å i over
kørslen ved Krog, da de begge deltog i
begravelsen af Christen Pedersen i Hesselvig.6 1 1784 kørte en fremmed kusk østfra,
den 61-årige Jens Christensen galt, også i
overkørslen ved Krog. Hans vogn blev
fundet dagen efter, stadig med hestene for
spændt i kørestedet.7
De vejfarende havde muligheden for mod et beskedent beløb - at blive staget
over i båd ved Skarrild Kirke, hvor der tid
ligt lå et færgehus, og hvortil sognemændene på Nørreland havde henlagt en lille
agerlod,8der kunne supplere den sparsom
me færgeindtægt. Ved folketællingen 1834
var færgehuset beboet af Thomas Lund,
der var snedker foruden bierhvervet som
færgemand. Senere boede færgemanden
Jesper Jacobsen (død 1843) her med sin
kone og to børn. Og i 1852 nævnes Kirsten
Jensdatter i færgehuset, da hun fik tildelt 1
skæppe rug af fattigkassen. På lignende vis
havde ejeren af Skave også en båd liggen
de ved Karstoft Å.

meget velvillige til at bakke disse ansøg
ninger op, og pastor Dines Peter Lind i
Skarrild erklærede da også, at han i to til
fælde i sin nu femårige embedstid var
kommet i livsfare under sin passage af åen
under forretninger i den østlige del af A rn
borg sogn og kendte dermed faren ved
overkørslen ved Gammel Arnborg på sin
egen krop.
I forsommeren 1839 var der atter fokus
på færdslen i den østlige del af annekssog
net, nemlig om kring Rind Å, idet otte
beboere fandt kørslen over vadestedet alt
for besværlig. Et af argumenterne var, at en
bro også ville være af stor vigtighed for
beboerne i Skarrild, Assing og Sdr. Felding
m.fl., og ansøgningen rundsendtes til dis
ses sognefogeder der velvilligt bekræftede
behovet, der ville kunne spare helt pæne
omveje til tinghus og herredskontor i H er
ning.9Men ingen af disse i formen ret ruti
neprægede ansøgninger førte videre til
noget konkret før sidst i 1840’erne, hvor
det lykkedes at få bygget en bro ved Gam
mel Arnborg.

Disse vejforhold og mangel på broer kun
ne uanset deres permanente karaktér ikke
andet end at føles utilfredsstillende blandt
områdets beboere. Og allerede inden det
kommunale selvstyre blev indført, måtte
amtmanden i Ringkøbing jævnligt lægge
øre til forslag om at ændre tingenes til
stand.
Således ansøgte sognefoged Ove Henningsen i Arnborg i december 1836 om, at
amtet ville opføre en bro over Rind Å ved
Gammel Arnborg. Det havde sognefoge
den nu forsøgt tidligere, men begge gange
forgæves, da amtmanden ikke mente at
kunne gå ind i sagen. Lokale øvrigheds
personer, særligt præsterne, var i reglen

Et område, hvor der faktisk skete noget,
var med de såkaldte små skole- og kirke
broer, der lettede den gående trafik over
åer og vandløb. I udførelsen meget simple
træ konstruktioner, både med og uden
gelænder og dermed så tilpas billige, at det
var muligt for f.eks. skolekommissionen at
støtte projektet. I disse tilfælde kunne der
naturligvis ikke blive tale om finansiering
udefra, og uenigheden kunne derfor kom
me til udtryk internt i kommunen, ejerlav
og ejerlav imellem. Beboerne i Arnborg
valgte 1839 uden videre at opføre en sko
le- og kirkebro for de gående og mente
nok, at Skarrild-boerne passende kunne
bidrage dertil via skolekommissionens
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kasse. Ikke overraskende havde Skarrildboerne den modsatte mening, og pastor
Christiansen klagede i juli 1839 på vegne af
skolekommissionen til amtmanden over
det urimelige i naboernes egenrådige dis
ponering af de fælles midler. Kun to af
Arnborg sogns steder havde nytte af den
bro, og: »... uden i nogen maade at sætte
Beboere i Skarrild Sogn i kundskab derom,
førend Broen var opført og Betalingen der
fo r skulde indkræves, saa forekom m er det
Skolekommissionen i Skarrild, at bemeld
te Broe nærmest er opført til Nabobeboer
nes egen Fordeel. Og skulde Skarrild Sogn
tage deel i de Bekostninger, som denne
Broe har foraarsaget, saa kan det ikke
nægtes, at der paa samme Grund maatte
erlægges flere Skolebroer paa Sønder Land
i Skarrild Sogn, og dette vilde paabyrde
Skolekassen saa mange Bekostninger, at
Beboerne ikke ser sig i stand til ...l0. I 1844
søgte Carsten Larsen i Bæktoft om at få en
skolebro over åen ved Bæktoft og derved
spare sine børn for Vi mil om ad Karstoft
og videre til skolerne i Sdr. Karstoft og
Døvling. Dette blev bevilget, hvis han selv
ville betale alle udgifter ud over 5 rbd. Det
samme gjorde sig i 1846 gældende for
Peder Christensen i Egebjerg, der fik en
bro til 3 rbd. Disse udgifter blev retfærdiggjort med skolebørnenes afstand fra
skolen. Og selv om enkelte kritikere men
te, at udgifterne kunne spares, hvis børne
ne blev anvist en nærmere skole, blev
sådanne anmodninger afvist, da de efter
hånden faste skoleplaner for skoledistrik
terne måtte overholdes.11
PLIGTARBEJDET
I SDR. FELD IN G
Med vedligeholdelsen af den øst-vestgående bivej og amtmandens stigende interesse

i de regionale vejforbindelser skabtes i åre
ne forud for etableringen af sognekommu
nerne opmærksomhed omkring vejnettet
og muligheder for at få slået en bro over
Skjern Å. Det åbnede også for den tradi
tionelle sognerivalisering, som også kendes
i andre sammenhænge. For hvor skulle en
sådan bro placeres? H vor lå den mest belej
ligt for trafikken, hos dem eller hos os?
D et begyndte med, at herredsfoged
Landt i september 1838 meddelte sognefogederne i Sdr. Felding og Skarrild, at disse
snarest skulle mødes for at aftale vedlige
holdelsen af den cirka otte kilometer lan
ge bivej mellem de to kirkebyer. Arbejdet
skulle efter forordningen lignes på og
udføres af de arbejdspligtige beboere og
foretages med 20% allerede samme efter
år, og herefter med 20% hvert for- og
efterår, indtil arbejdet var færdigt. Fra Felding-siden bemærkede sognefogeden Jens
Christensen Rahbæk i Fruergård, at man
ingen indvendinger havde, og at arbejdet
jo var af stor vigtighed for Felding, da en
vedligeholdt vej blandt andet var forud
sætningen for, at jordemoderen i Skarrild
kunne hentes i en fart! Svaret fra sognefo
ged Iver Olesen i Hesselvig ses ikke beva
ret, hvilket måske skyldes, at han delte
synspunkter med en række andre Skarrildboere, der i høflige men bestemte vendin
ger bad sig fritaget for at arbejde på den
efter deres mening ikke særligt vigtige vej
til Sdr. Felding. De skulle nok sørge for at
holde vejen i farbar stand, men »... hvorfor
denne Vei frem for Andre a f vore Veie bur
de Indkastes kan ikke begribes, da der m ed
denne fo r Reisende aldeles ei falder nogen
Færsel, og at den til enhver Tid er bedre
passeerlig end andre a f vore Veie, hvormed
der altid falder mere Færsel...«, og mente
desuden at behovet for vedligeholdelse var
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større på den mere befærdede nord-sydgående vej, hvor: »... Strømpehandelen fra
Holsteen fo r det meste allesammen passe
rer, der bringer os saa mange Penge for
vores Fabrikerede Uldvahrer, nemlig Vei
en imellem Deuling og S: O m m e og imel
lem Skarrildbye og H vedde i Assing Sogn,
m ed hvilke Veie foranførte Strømpehande
len passerer, og hvormed der forandre Rei
sende falder megen Færsel.« Ansøgningen
var underskrevet af seks af sognets gård
ejere, nemlig Christian Peder Andersen i
Ø ster Døvling, Niels Christensen Rahbæk
i Gammelgård, Ole Nielsen i Søndergård,
Rasmus Pedersen i Krog, Lars Andersen i
Silstrup, og så naturligvis sognefogeden
selv. Henvendelsen lod ikke til at bide på
herredsfogeden, der stadig anså arbejdet
for nødvendigt og indstillede dette til amt
manden i oktober samme år. Intet tyder
på, at arbejdet ikke blev udført, men sik
kert uden større entusiasme fra Skarrildboernes side.12
Allerede samme efterår opstod en anden
og noget vigtigere situation for Skarrildboerne, idet de med amtmandens tiltag
om kring en tiltrængt vejforbedring på
strækningen Holstebro-Sdr. Omme, så en
mulighed for at få slået bro over åen ved
Skarrild. Vej forbedringen indebar nemlig
en offentligt finansieret bro over Skjern Å;
spørgsmålet var blot, hvor den skulle pla
ceres. I november 1838 var sagen kommet
så vidt, at amtsvejbetjent Caspar Stilling15
kunne foretage en besigtigelse af åstrækningen ved Skarrild Kirke og Fruergård i
Sdr. Felding og lave overslag over om
kostningerne. Resultatet blev, at jo rd 
bundsforholdene begge steder var ret ens
artede: sandbund vekslende med småsten.
I Skarrild anbefalede han en placering 10
favne (ca. 19 meter) vest for kirken, om 

101

trent ved det da eksisterende færgested, og
hvor åen på dette tidspunkt (i november
måned) havde en bredde af 32 alen (ca. 20
meter). Selv om overslaget for Skarrildbroen lød på 1.150 rbd. og dermed kun
adskilte sig ubetydeligt fra Felding-broens
pris, endte det med, at amtmanden be
stemte sig for en placering det sidstnævn
te sted, utvivlsomt truffet ud fra et hensyn
til den forventede trafikmængde.14 Skarrild-boerne gav overfor amtmanden i for
året 1839 udtryk for skuffelse over den
trufne beslutning om, at vejen fra Sdr.
Omme til Holstebro nu skulle gå over Sdr.
Felding, og man forsøgte nu ved argumen
ter at få beslutningen omgjort. En mere
østlig vejføring over Døvling og Skarrild
blev forsvaret med de fordele, der lå i en
kortere vej og en lidt billigere bro, da åen
ved Skarrild var smallere end i Sdr. Felding.
Desuden ville vejen komme til at gå midt i
herredet, med de fordele man mente kun
ne være for studedrifternes gang sydpå.
Man overså dermed - måske bevidst - at
om kostningerne ved de to broer efter
amts vej betjentens mening var lige store, og
at studedrifterne i reglen løb længere mod
vest, så en vej ad Skarrild nærmest ville bli
ve en omvej. Men alle argumenter kunne jo
bruges i situationen, og man sluttede med
at opfordre til, at vejen måtte gå øst om
Skarrild Kirke og via Hjortsballehøje. Og
hvis amtmanden måtte tvivle efter at have
læst de gode argumenter, opfordrede man
til; »at De enten selv vil tage Localiteteme
i Øiesyn, eller beskikke en Commission til
at bedømme Samme. « Sognets beboere var
villige til at lave en del af vejarbejdet som
en gestus for at få en bro. Ansøgningen var
underskrevet af mindst 27 lodsejere fra
begge sider af åen, såvel gårdejere som husmænd.15 Men amtmanden valgte altså at
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satse på en reparation af vejen gennem Sdr.
Felding, og i sommeren 1839 blev den
offentligt finansierede bro over åen ved
Fruergård bygget. Arbejdskraften skulle
leveres af de vejpligtige bønder, og det
betød også, at Skarrild-boerne måtte bidra
ge med mandskab.
Arbejdspligten bestod i dels materiale
kørsel, dels decideret håndlangerarbejde
ved brobyggeriet, og Skarrild-boerne kom
til at bidrage i begge sammenhænge, men
det skete ikke uden modstand gennem hele
byggeperioden og til noget besvær for
amtsvejbetjent Stilling. I juni 1839 måtte
herredsfogedens fuldmægtig derfor beto
ne overfor sognefoged Iver Olesen, at fle
re beboere af Skarrild har vægret sig ved at
efterkomme ordren om arbejde i Sdr. Fel
ding, og at de pågældende hermed fik en
»... paamindelse om at de nøje efterlever de
a f am tsvejbetjent Stilling givne Ordre,
saafremt de ikke vilde unde dem selv Ube
hageligheder«. Dette brev blev oplæst på
kirkestævnet i Skarrild samme dag.
En enkelt valgte ved denne lejlighed sær
lig markant at vise sin utilfredshed, nemlig
den 39-årige gårdejer Knud Jensen (Vad)16
i Haubjerg i Sdr. Karstoft, som senere ved
flere retsinstanser blev dømt for at have til
sidesat sin pligt ved vejarbejdet. Knud viste
sig denne sommer at være en flittig brev
skriver til myndighederne, specielt efter at
han ved herredsretten var blevet idømt en
bøde på 2 rbd. 2 mk., fordi hverken han
eller medlemmer af hans husstand var
mødt frem til broarbejdet ved Fruergård
eller leveret de læs sten, han var pligtig iføl
ge sit hartkorn. Amtsvejbetjent Stilling
måtte derfor leje andre til dels at forrette
Knuds gangdag, dels køre grus og hente et
læs kløvede sten i Faster. Det var Knuds
opfattelse, at han ved sine hartkornsskatter

i forvejen havde bidraget mere end rigeligt,
i særdeleshed når der var tale om en amts
bro. O g at amtsvej betjenten oven i købet
sendte en regning for de ekstra udgifter,
fandt han ganske urimeligt: »... Jeg ønsker
at see en Cancelli Skrivelse om hvorvidt
saadan Kjørsel og Vejarbejde griber om sig
i Maal og Omfang, da jeg troer at det er
Bønder alle lever af, saa troer jeg Bønder
fortjener at oplyses [...] saa at Bonden kan
vare overbevist om at han ingen Uret til
føjes. Desuden vilde jeg gjerne udbede mig
den Gunst at vare fri fo r saadan ting i den
Tid Høe og Kom indbjerges ...«'7
Knud forklarede til sit forsvar, at da de
kløvede sten skulle hentes i Faster (25 km
fra Haubjerg, på den modsatte side af Sdr.
Felding!) blev han varslet omtrent klok
ken fem samme morgen som han skulle
møde i Faster om formiddagen klokken
10. Heste havde han ingen af; hele famili
en lå syg; han var selv upasselig, - og lod
derfor sin karl gå ud i sognet for at skaffe
en afløser. Men karlen vente tilbage med
uforrettet sag, og så var tiden forpasset.
Hvad udeblivelsen fra gangdag angik, var
han også selv svagelig, og han ville ikke
sende sin karl, da han havde hørt, at
arbejdsfolkene ved broen skulle stå i van
det hele dagen, og det skulle hans karl i
hvert fald ikke udsættes for. Men Knud var
nu villig til at betale regningen for de leje
de folk, men antog derudover at sagen der
med måtte være afsluttet.
Amtmanden mente dog af principielle
grunde ikke, at sagen kunne frafaldes og
lod amtsvejbetjenten udtale sig i sagen.
Stilling gav ikke meget for Knuds argu
menter, da denne ikke kunne være uviden
de om sognefogedens ordre om at køre
sten, og at disse sten kunne tages overalt,
hvor de var mest tilgængelige. Hvis han
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havde været ude i rette tid, havde han såle
des sluppet for den lange tur til Faster.
Hvad gangdagen angik, skulle håndlanger
ne i de varme sommerdage øse vand af
brohullet, og det var der ingen andre, der
havde lidt overlast ved - eller klaget over
for den sags skyld! Nej, holdningen var, at
Knuds breve bar præg af trodsighed, og at
han alene af den grund burde idømmes en
bøde. O g Knud blev efterfølgende dømt
som kværulant, og hans argumenter blev
fejet af bordet, da han med Stillings ord led
af indbildninger: »... som han selv sætter
Priis paa at kunne lægge fo r Dagen«. Sagen
kunne naturligvis ses fra flere vinkler. Der
var megen smitsom sygdom blandt famili
en i Haubjerg i disse år, hvilket sikkert var
årsagen til, at Knuds kone Ingeborg døde
i marts 1840, så alene af den grund forstår
man det manglende overskud til brobyg
geriet i Sdr. Felding. Selve retssagen trak i
langdrag, da Knud ikke ønskede at møde i
Overpolitiretten i Ringkøbing, og det end
te da med en skærpet dom med 5 rbd. til
amtets fattigkasse.18
Den store aktivitet i Sdr. Felding kræve
de også arbejder på de tilgrænsende veje,
og derfor blev Skarrild-boerne atter tilsagt
det følgende år, i 1840.1 november undlod
en lang række af dem at yde deres pligtar
bejde på disse veje, og anførte overfor amt
manden, at man ikke fandt det rimeligt at
vedligeholde veje i Sdr. Felding som man
ikke havde spor gavn af; den sag måtte Felding-boerne selv kunne klare. Man ville
ikke klage det mindste over at skulle ved
ligeholde de mange kirke- skole- og andre
småveje, der krydser Skarrilds store hede
strækninger, men vil blot fremhæve det
byrdefulde i at vedligeholde de to vigtige
landeveje, der krydser sognet, det var alt
rigeligt! O g skuffelsen over at have tabt til
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Christian Christiansen (1795-1866) bestred
gennem hele 27 ar embedet som sognepræst i
Skarrild-Arnborg. I de første årtier med kom
munalt selvstyre var det sædvanligt at præsten
med sin administrative erfaring også stod i spid
sen fo r kommunens sager. Christiansen var
ingen undtagelse, idet han fra oprettelsen i 1842
og frem til 1858 var formand for sogneforstan
derskabet, og havde dermed opgaven med at
søge vej- og broforholdene forbedret inde på
livet. (Foto, privateje).

nabosognet i kampen om broen blev
husket gennem de næste mange år og blev
også - lettere syrligt - sat på tryk: »... og
hvis v i engang i Tiden skulde være saa
Lykkelig at faae en Broe anlagt over den
ne store Aae, da vilde v i m ed Fornøielse og
uden at forlange Hjælp fra Felding Sogn,
gjerne opkaste den til Broen hørende
Vei«."
V EJFO RB ED R IN G EN
N O RD -SY D O G B R O EN VED
CLA SON SBO RG FABRIK 1845-47
Kom man i ældre tid som rejsende ad lan-
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Nis C lason (1806-1881), grundlægger og ejer a f
Clasonsborg Klædefabrik. Fabrikkens belig
genhed ved den vandrige Karstoft Å var vel
valgt, men som driftig erhvervsmand var Clason ikke altid enig med sogneforstanderskabet,
hverken i trafik- eller skattespørgsmål. I forsø
gene på at involvere amtet i de lokale trafik
forhold fandt man dog fælles fodslag. (Tegning
a f A.Honneck 1853, tryk: Henry & Cohen,
Bonn, privateje).

devejen fra Sdr. Omme over Døvling og
ville videre nordpå, var der to muligheder
for at passere åen ved Skave. Enten ved at
lade sig færge over i et knubskib (en udhu
let træstamme), der lå tøjret omtrent ved
den nuværende landevej. Eller man kunne
anvende køre- og vadestedet et par hund
rede meter længere mod vest, i det oprin
delige åløb, omtrent hvor nu broen fører
over til kursusejendommen Skarrildhus.
Hedeselskabets stifter, Enrico Dalgas min
dedes kort før sin død, hvordan forholde
ne tog sig ud på den tid: »... For ca. 50 Aar

tilbage, det er ca. 1840 laae her i en aldeles
øde og fla d Hedeegn, hvori kun Aaen og
dens grønne Bredder dannede en A fvexling, et lille Hus kaldet Skave, hvis Beboe
re a f og til tjente et Par Skilling ved at sæt
te Reisende over i et Knubskib, saafremt
disse ikke foretrak at vade gjennem Aaen;
og Knubskibet var tøiret ved en gammel
Graapoppel, som endnu findes der og øjen
synligt har det godt, da den nu staaer
omgivet a f en frodig Skov ...«20
Efter at den entreprenante slesvigske
købmand Nis Clason i 1840 havde købt
Skave, opførte han et farveri på ejendom
men, som han i 1841 ubeskedent lod
omdøbe til Clasonsborg. I de følgende år
lagde han grunden til et regionalt indu
strieventyr, da han omlagde sin virksom
hed til decideret klædefabrik og lod opfø
re et for vestjyske forhold meget stort
fabriksanlæg på nordsiden af Karstoft Å.
Det var vandkraften og dens udnyttelse,
der havde været medbestemmende for
fabrikkens placering, men byggeriet var
både langvarigt og besværligt, idet mate
rialerne nødvendigvis måtte fragtes lang
vejs fra over enten den ene eller den anden
å, hvilket således var en præstation i sig
selv.
Clasons initiativ havde myndighedernes
postitive bevågenhed, men i vej- og broan
liggender måtte han sande, at hans place
ring i de første år var ligeså yderlig som
egnens øvrige beboere. Ved opførelsen af
fabrikken måtte han for at udnytte vand
kraften lade åen opstemme og skabte der
med nogen lokal modvilje, og irritation i
sogneforstanderskabet. Opstem ningen
betød nemlig, at det gamle kørested un
dertiden blev ubrugeligt, og den passage af
Karstoft Å, der hidtil havde været besvær-
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Clasonsborg set fra syd før nedrivningen i 19Î8. I baggrunden anes såvel stemmeværk samt broen
der indtil 1919 var den vigtigste offentlige adgang over Karstoft Å. I bilen ses ejeren a f Herning
Kafferisteri, Hans Petersen med selskab. (Foto: Herning Lokalhistorisk Arkiv).

lig, blev nu undertiden nærmest umulig.
Allerede i 1843 drøftede sogneforstandersk ab et21 problemet med, at stemmeværket
kunne skabe et upasserligt højvande, og
overvejede at lave en ny overkørsel et
andet sted; for en bro kunne naturligvis
ikke komme på tale.22 For Clason selv og
hans ansatte var problemet mindre, da han
i 1844-45 lod opføre en privat bro ved
stemmeværket for enden af fabrikkens
hovedbygning og en mindre bro bag
fabrikkens tørreri og smedje. Disse broer
var kun tænkt som en midlertidig løsning
indtil amtet fik bygget en offentlig bro.
Men det havde lange udsigter med en
bro, og i de første mange år udgjorde
fabriksområdet en hindring for den køren

de trafik. Sogneforstanderskabets fo r
mand i denne periode, pastor Christian
sen, opsummerede senere (1854) overfor
am tet de vanskeligheder, som åens
opstemning gennem mange år havde lagt
for trafikken på denne - sognets vigtigste vejstrækning, og som de folkevalgte ret
beset ikke kunne gøre noget ved. Opstemningen blev betegnet som »... en Voldsgjerning som Clason begik uden mindste Til
ladelse«, og klager resulterede kun i, at
kørestedet blev flyttet længere ned ad åen
mod vest, og den i forvejen lange vej blev
dermed endnu længere og mere besværlig.
Clason opførte da som tidligere nævnt to
midlertidige broer, som offentligheden
kun fik lov at anvende i kort tid, inden de
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blev afspærret, og man måtte derfor atter
tage den lange omvej. Men det skulle blive
værre endnu, for vandets opstemning end
te med at true fabriksbygningen, og det
lykkedes derfor Clason at overtale amtet
til: »... at udstade Befaling til Sognets
Beboere at de ufortrødent skulde grave en
Canal fra F til G og herved blev Herreds
foged Hunderups lange O m vei fra A til E
overskaaren, og da Aaens og Terrainets
Beskaffenhed ikke tillader O verkjørsel
paa noget andet Sted, vare enhver Passage
aldeles havet.« (bogstaverne refererer til et
nu ikke eksisterende kortbilag). Den
såkaldte ’kanal’ er nu det åstykke, der
løber på sydsiden af den nuværende kur
susejendom, og som skulle bortlede van
det fra det gamle åløb tæt på fabrikken. N u
var såvel den gamle som den nye overkør
sel ubrugelig, og Clason måtte i 1847 ved
et amtsrådsmøde på Clasonsborg på amt
manden, Johan greve Schulins anmodning
nødtvunget lade trafikken benytte sine
private broer og fik tilmed amtslig pålæg
om at vedligeholde disse. I de forløbne
knap 10 år blev broerne vedligeholdte,
men i 1854 nægtede Clason at afhjælpe
yderligere mangler og afspærrede atter
broen ved stemmeværket. Sognets økono
mi gjorde det umuligt at foretage repara
tionerne selv, og likviditeten gjorde det
heller ikke muligt at lade det udføre på
Clasons regning, og pastor Christiansen
sluttede sin klage over forholdene med at
ønske, at broens fremtidige vedligeholdel
se blev overtaget af amtet: »... da det vilde
overstige det fattige Skarrild Sogns pecuniare Krafter«.25
Igennem alle disse år foregik der sidelø
bende med disse begivenheder forhandlin
ger om, og planlægning af vej- og brobyg

ning på sognets nord-sydgående vej. Tra
fikarbejderne blev af det nye selvstændige
sogneforstanderskab betragtet som en af
de vigtigste opgaver, og man valgte at age
re aktivt på området over for amtsrådet.
Men de kommunale finanser stod slet ikke
mål med ønskerne, og selvom vejforbed
ringer i sognene delvist kunne udføres som
pligtarbejde, fordrede brobygning helt
andre midler. 1840-erne udgjorde derfor
starten på utallige ansøgninger, anmodnin
ger, bønskrivelser og ønsker til amtet om
de to kerneproblemer, nemlig kørebroer
ved Clasonsborg og ved Skarrild Kirke.
Det skulle helst ske for amtslige penge,
idet amtsrådet rådede over den såkaldte
amtsrepartitionsfond (i daglig tale amts
fonden), der netop var skabt til udvik
lingsarbejde, bl.a. på det trafikmæssige
område.24 Det lange vejstykke (de ca. 13
km fra Assing skel til Sdr. Omme skel) var
i 1842 blevet den nye kommunes ansvar.
Men grundet den ikke ringe trafik, og efter
at det ved et særligt omfattende vejsyn i
1844 var blevet klarlagt, at bivejene i
Assing, Skarrild, Arnborg, Nr. Vium og
Vorgod var meget dårlige, tilsandede, og
med alt for dybe spor efter mangelfuld
vedligeholdelse gennem de sidste 14-16 år,
kom denne strækning, og strækningen
Arnborg-Sdr. Felding og enkelte andre i
1847 under offentligt tilsyn, som det så
smukt hed.25 Medvirkende har Clason og
den i disse år voksende og tilsyneladende
levedygtige produktion på hans klædefa
brik sikkert også været. I praksis betød
det, at amtsfonden kunne gå ind i arbejdet.
Trods indre uenighed om benyttelse af
overfarten ved fabrikken stod fabrikant og
sogneforstanderskab sammen, når det
gjaldt ønsker overfor amtet, og ved et fæl
les møde 10. dec. 1846 mellem sognefor-
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standerskaberne i Skarrild-A rnborg og
Sdr. Felding-Assing, lykkedes det af af
tvinge amtmand og herredsfoged et løfte
om bygning af broer ved Clasonsborg og
Skarrild!
Broplanerne blev således fra 1847 kædet
sammen med hovedreparationen af den
misligholdte vej fra Snejbjerg Kirke, syd
på over H jortsballehøje-H vedde-Skarrild-Sdr. Omme. Og der var igen lidt kon
kurrence med Sdr. Felding, hvor en af sog
nets toneangivende beboere, Søren Jensen
Rahbæk i Fruergård ønskede, at vejen der
fra måtte fortsættes til Holstebro til stor
gavn for egnens videre udvikling. Dette
ønske fandt amtet dog ingen grund til at
im ødekom m e.26 De fælleskommunale
m øder i 1847 afslørede også, at visse
Assing-boerne ønskede en ændret vejfor
bindelse, nemlig fra Hjortsballehøje over
Kibæk Mølle - Assing Kirke - vest om
Skarrild Kirke og en bro over åen ved Pinvig, hvilket skulle give en mere direkte og
perspektivrig vejføring. Synspunktet blev
ikke overraskende gentagne gange frem
ført af mølleren i Kibæk, Hans Christian
Pedersen, og pastor Christiansen måtte
fastholde den tidligere trufne beslutning
om en vedligeholdelse af det gamle vejfor
løb.27 Året 1847 blev således særdeles
aktivt, idet Skarrild-boerne i begyndelsen
af februar måned begyndte vejarbejdet ved
skellet til Sdr. Omme.28 Og hele den lange
strækning til Assing skel blev således pla
neret og udgrøftet og generelt repareret
som det nu skulle gøres. Som pastor C hri
stiansen senere omtalte det, skete dette
besværlige og tidskrævende pligtarbejde
uden nogen indsigelse eller vægring, da
man jo havde amtmandens løfte om bro
erne i frisk erindring!
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Det gælder jo om at smede mens jernet er
varmt, og ved begge åer forberedte man sig
nu på brobygningen. Clason huskede det
senere således: »I Aaret 1847 som
S[ogne]fforstander]skabet vil kunde erin
dre, blev Sognet beordret til at møde m ed
de nødvendige Vogne og det fornødne
Mandskab fo r at foretage Udgravningen
til Fundamenterne til denne nye Bro som
skulde bygges over det gjennem min Eng
løbende Aaløb ,..«29, og det er meget tæn
keligt, at denne påtænkte placering har
været tæt på det nuværende vejforløb, og
Clason har næppe heller haft interesse i
den eksisterende trafik klods op ad fabrik
og stemmeværk! Og i Skarrild mødtes de
folkevalgte med amtsvejbetjenten og fandt
frem til et sted neden for kirken, hvor der
var to sandbanker, der ville kunne under
støtte pælefundamentet. Stedet var sikkert
identisk med det i 1838 udpegede, tæt ved
færgestedet. Amtsvejbetjenten lovede at
lave et overslag uden udgift for sognet.30
Det var den almindelige opfattelse, at
broen ved Skarrild burde bygges først,
dels da materialerne skulle hentes nordfra,
dels da flertallet af de arbejdspligtige boe
de nord for åen, og sogneforstanderskabet
forudså, at fremmødet ville blive begræn
set, hvis man valgte at bygge broen over
Karstoft Å først.31 Byggematerialer til bro
erne blev også indkøbt og opstablet ved
Skarrild Kirke, ligesom der blev afholdt
offentligt licitation. Alt tyder således på, at
man i 1847-48 omsider ville have fået de
eftertragtede broer, hvis ikke det slesvigholstenske oprør var brudt ud i foråret
1848. Den efterfølgende krig, der varede
indtil 1850, udsatte projektet yderligere
grundet den økonomiske situation. Og
senere endnu lod amtet de indkøbte mate
rialer sælge, da man nu ikke længere følte
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sig forpligtet på den gamle aftale, og i sin
status fra 1854 konkluderede pastor C hri
stiansen: »...Ved Kirken maa vi nu, ofte
m ed livsfare kjøre over den store Aae og
det forfalder ikke sjelden at Høivande gjør
enhver Overkjørsel umulig, men i ethvert
tilfalde maa vi standse ved Clasonsborg
«yï
Dermed var man næsten tilbage ved
udgangspunktet: En privat bro over Kar
stoft Å, som offentligheden vel nok kunne
benytte, men som ejeren af samme grund
ikke følte sig forpligtiget til at vedligehol
de, og den eneste synlige forbedring var
med den nord-sydgående bivej, der nu var
sat i stand ved beboernes egen arbejdskraft.
Men ønskerne om broer var naturligvis
uændrede, og Clason søgte i efterkrigsåre
n e -o fte via sin sagfører-at overtale amtet
til at tage broplanerne op igen, og sogneforstanderskabet støttede rutinemæssigt
fabrikantens anstrengelser, dog med det
helt nødvendige forbehold, at kommunen
ikke skulle have udgifter til vedligeholdel
sen. Sogneforstandernes støtte var tyde
ligvis velment, men altså som tidligere
uden mulighed for at bidrage i økonomisk
henseende. De så også en interesse for
sognets almene vel, i at eventuelle broar
bejder ikke blev udført som pligtarbejde,
men udbudt i licitation i så små portioner
at sognets beboere selv kunne byde på det
naturalarbejde, gang- eller kørselsarbejde,
som brobygningerne måtte kræve.
I 1852 foreslog amtet et kompromis,
hvor dette vil betale halvdelen af anlægsog driftsomkostningerne, hvis Clason vil
le betale den anden halvdel, og en tidlige
re løsning med to broer ved Clasonsborg
skulle således være skrinlagt. Men heller
ikke denne løsning vandt gehør, og da

samtidig den manglende vedligeholdelse af
primære af de i 1845 opførte broer var ble
vet uholdbar, valgte sogneforstanderskabet at stævne Clason for at få arbejdet sat
i gang. Det havde fabrikanten ikke overra
skende en anden mening om: »... efter det
her meddelte forligger det saaledes uigjendriveligt, at det er A m tet og ikke jeg, der
har aflagt den gi. Vei; at det er A m tet og
ikke mig, der har afsat og anlagt den nye,
og at det er Am tet og ikke mig, der er fo r
pligtet til at anlægge en nye Broe over
Aaen, og det er Am tet, der er forpligtet til
at vedligholde i forsvarlig Stand min
nuværende Broe over Aaen, saalænge jeg
giver m it Sam tykke til, at det afbenytter
den til offentlig O v e r k jø r s e l« På et af
Clasons efterhånden sjældne ophold på
fabrikken i juni 1855 lykkedes det de to
sogneforstandere Peder Elkjær og Peder
M ortensen at foretage forkyndelsen for
ham, men blot en måned senere formåede
fabrikkens nye forpagter, Glaesel, på et
møde i præstegården at gyde olie på van
dene, og sogneforstanderne valgte så at
stille sagen i bero. Man blev enige om, at
da det åbenbart havde lange udsigter med
at få en amtslig bro, i fællesskab at arbejde
på en ny overkørsel øst for stemmevær
ket.34
Den af Clason opførte bro overgik dog
med tiden til kommunen, som i 1910 i lig
hed med kommunens andre større broer
lod den ombygge i beton. Men helt indtil
1919 måtte såvel den kørende som den
gående trafik tage omvejen ind langs Cla
sonsborg Fabrik over Clasons »midlerti
dige« bro. Efter at direktør for Aarhus
Oliefabrik, Frederik Lausen, året forinden
havde overtaget og nedrevet de gamle
fabriksbygninger og opført det nuværende
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Christian J.L.Rahbek (1830-1905), ejer a f Nør
re Karstoft, var født i Dalagergård i Borris og
kendte dermed fra barnsben egnens vanskelige
trafikforhold. Som formand for sogneforstanderskabet 1859-64 viste han flere væsentlige
initiativer, og det lykkedes i hans tid omsider at
få slået bro over åen ved Skarrild Kirke.

herskabelige beboelsesanlæg, ønskede han
i samme ombæring at blive fri for lande
vejstrafikken klods op ad sin nye sommer
bolig. Sammen med sognerådet aftaltes
det, at Lausen fik overdraget den gamle
bro og de tilstødende offentlige veje, mod
til gengæld at anlægge forbindelsesveje til
den nye bro, som kommunen så lod opfø
re længere mod øst på det nuværende sted
(om trent hvor det havde været tanken i
1847). Det sparede trafikken for ca. 300
meter, og bidrog dermed til en mere regu
lær vejforbindelse.55
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BR O EN VED
SKARRILD KIRKE 1861
Efter Skarrild-boernes skuffelser i 1839 og
1847 blev det efter Treårskrigen atter nød
vendigt med tålmodighed i brosagen. Sog
neforstandernes anstrengelser var lige så
hyppige som ved Karstoft Å, men amtsrå
dets tilbud i 1852 om at ville opgradere
færgestedet fra en robåd til en amtslig
betalt trækfærge, der var stor nok til at
overføre hest og vogn, var det maksimale,
der kom ud af henvendelserne i 1850’erne.
Amtet ville dog gå så vidt som til at anbe
fale ministeriet, at kommunen fik lov at
opkræve færgepenge på stedet, men altså
heller ikke videre.56 De tilbagevendende
ønsker fra sognet om en bro og amtsrådets
rutinemæssige afslag kunne sikkert have
fortsat mange år endnu, hvis ikke en lov
ændring i 1857 ændrede forholdene, såle
des at ansvaret for broer på offentlige veje
overgik fra am terne til kommunerne.
Medvirkende var utvivlsomt også, at C hri
stian Rahbek, Nr. Karstoft i 1859 var ble
vet formand for sogneforstanderskabet og
måske var mere dynamisk end sine for
gængere. I 1860 enedes man f.eks. om, at
vandløbene skulle under offentligt tilsyn,
nemlig Karstoft Å fra Brande sogneskel til
udløbet i Skjern Å; Ronnum Bæk fra Ronnum til udløbet i Karstoft Å, og Holtum
Å fra Skanderborg amtsskel til Holtum.
O g senere samme år valgte man også at
inddrage gangbroen over åen ved Skarrild
samt færge og færgehuset under sin besty
relse, og dermed kom færgeforbindelsen
for første gang under kommunalt tilsyn og
var dermed ikke mere et privat anliggende
for lodsejerne på N ørreland.57
Efter den hårde vinter i 1859/60 valgte
forstanderskabet at sende en særlig udfør
lig anmodning til amtet. H er forklarede
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man, at færdslen denne vinter havde været
særlig slem, og vejenes tilstand havde hel
ler ikke gjort det lettere at tage turen til
broen i Sdr. Felding - for slet ikke at tale
om vejen sydover mod Sdr. Omme eller
mod Brande. Sønderlands beboere havde
haft store vanskeligheder med at komme
til kirke og til Herning. Og for Nørrelandets beboere var problemet det modsatte,
da disse med stort besvær måtte hente
deres hø og brændsel på deres parceller
syd for åen. Sogncforstanderskabet slutte
de med at udtale, at hvis det ikke kunne
være anderledes, ville man gerne have pen
ge til den trækfærge, der for nogle år siden
havde været på tale, men beklagede samti
dig, at ingen af amtsrådsmedlemmerne rig
tig kendte til forholdene i sognet.38 Deref
ter besluttede man at tage sagen i egen
hånd, nemlig ved selv at forsøge at komme
amtet i møde rent økonomisk. Efter at
pastor Christiansen havde omtalt sagen fra
prædikestolen, blev alle interesserede
beboere indkaldt til et møde hos Ole N iel
sen i Søndergård den 15. febr. 1861 med
den bemærkning, at de fraværende måtte
finde sig i de bestemmelser, der blev truf
fet på dette møde. H er valgte de forsamle
de en komite, bestående af fem mænd, der
skulle ligne et passende bidrag på sognets
beboere efter hartkornet, dog max. 1.000
rbd., og indkræve disse penge. Brokomité
en kom dermed til at bestå af sognefoged
Morten Jensen i Lustrup, Jens Christensen
(Vestergaard) i Døvling, Christian Rahbek, Nr. Karstoft, Ole Iversen i Hesselvig
og C hristen M ouritsen (O stergaard) i
Døvling; alle på nær én bosat syd for åen.
Dermed havde sogneforstanderskabet
og lokalbefolkningen vist en i ordets
egentlige betydning kontant vilje til at
ændre tingenes tilstand, og da man andre

steder kunne se, at kommunikationen blev
forbedret via veje og broer, var trangen til
en bro i Skarrild også blevet større, også
rent mentalt. Man var klar over ulempen
ved stadig at udgøre et udkantsområde.
Rahbek forklarede amtsrådet, at der aldrig
har været nogen lokale, der har vovet at
binde an med omkostningen ved en bro,
men at man virkeligt håbede på amtsfon
den, der hidtil ikke havde investeret i Skar
rild sogn.39 Men det frivillige pengebidrag
må have gjort sin virkning, for amtsrådet så
denne gang mere positivt på sagen og lod
to af medlemmerne, proprietæ r Mads
Peder Christiansen, Søgård på Holmsland
samt det eneste lokale amtsrådsmedlem
Niels Madsen Merrild i Bærslund komme
med en udtalelse: »... Skarrild hører jo
langtfra til de store Sogne og endnu mindre
a f de formuende, saa den deel Sognet kom 
me til at udrede, kan blive trykkende nok,
selv om Amtsraadet viser sig noget Rundhaandet, og naar dernæst tages Hensyn til,
at det i sin Tid var Lovet en Broe alene paa
Amtets Bekostning, som de ikke fik, men
kom ikke alene til at yde unyttig Bekost
ning i denne Anledning, men maatte indog
prestere en deel Naturalarbeide ved Opfø
relsen a f Broen i Felding, saa det vel bør
indrømmes, at dette Sogn er bleven lidet
Begundstiget a f Samfundets Midler ...«4Q
Således dukkede erindringen om den over
20 år gamle brosag fra Sdr. Felding op end
nu engang, men sammenlagt med sognets
kontante offervilje afstedkom udtalelsen,
at amtsrådet i mødet 25.-26. febr. 1861 ved
tog at lade amtsfonden afholde op til halv
delen af udgifterne ved broens opførelse.
O g denne gang var det alvor, og brokommitéen besluttede at handle hurtigt.
Efter at ligningen over sognets bidrag hav
de ligget til gennemsyn - uden klager, og
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Landsbyen Skarrild set fra syd i sidste halvdel a f 1800-tallet. Fra venstre ses bl.a. skolen, kirken og
længere t.h. Søndergård. Det lille bus langs kirkens syddige kunne være det omtalte færgehus?
(Kultegning: Herning Lokalhistoriske Arkiv).

efter at man valgte selv at købe tømmeret
i stedet for at sætte det i offentlig licitation,
blev brolicitationen annonceret i de tre
regionale aviser, Ringkjøbing Amtstiden
de, Ribe Stiftstidende og H olstebro Avis,
og bekendtgjort på kirkestævnet - til
afholdelse i Søndergård den 23. m aj?1
Inden da havde gårdejer Lars Jensen i
Studsgård selv lavet et udkast til en bro,
men amtets udvalg fandt, at konstruktio
nen var for spinkel, nu når det endelig
skulle være, og det blev derfor forkastet.
Overslagssummen for en tofags træbro
med et vandslug af 15 alen var sat til 2.053
rbd. 4 mk. 15 sk. Den største enkeltpost
var til de 32 fyrrestammer (å 7 meter), der
skulle tilhugges og tjæres (534 rbd.). D er
udover skulle broen forsynes med isbry
dere, også fremstillet af fyrretræ. Alt træ
værk over vandfladen, gelænderet undta
gen (dette skulle males med oliemaling
efter sogneforstanderskabets farvevalg!),
skulle tjæres med finsk tjære. Det gjaldt
ligeledes alle sammenføjninger af træ - vel
at mærke inden disse blev sammenføjet, alt
sammen for at øge holdbarheden. Arbej
det skulle påbegyndes senest 20. juli, såle
des at broen kunne overleveres til sogne

rådet senest 1. oktober 1861. De samlede
omkostninger blev fastsat til 2.371 rbd. 67
sk., samt 49 rbd. for jordarbejdet.
Jordarbejdet var som nævnt udbudt
selvstændigt, fordi man - som det tidligere
er omtalt - gerne ville lade noget af arbej
det komme de lokale til gode, hvilket dis
se små licitationer kunne fremme. O g
jordarbejdet gik da også til gårdejer C hri
sten Ibsen i Heesgård, der med 40 rbd. var
billigst. Hvad selve broen angik, bød
brændevinsbrænder Adam Pedersen i
Holstebro 1.980 rbd. og gårdejer Lars Jen
sen i Studsgård 1.990 rbd. Men efter at
konditionerne var blevet modereret m.h.t.
valget af tømmer blev den erfarne brobyg
ger Jørgen Pedersen (Hjøllund)42 overladt
arbejdet for en sum af 1.950 rbd. Den
nyopførte bro kunne dermed synes af de
folkevalgte i mødet den 6. okt. 1861, og
Jørgen Hjøllund kunne dermed få licita
tionssummen udbetalt.43 Man benyttede
sig dog i begrænset omfang af pligtarbejde,
idet man senere i oktober s.å. besluttede, at
der for hver otte tønder hartkorn skulle
leveres to læs sten til at befæste broens pil
ler, og samt medfølge mandskab til hånd
langerarbejdet. Det svarer til, at hver gård
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I 1910 lod kommunen sognets vigtigste broer ombygge i armeret beton. Således også broen ved
Skarrild Kirke der her ses fra øst få år før den blev afløst a f den nuvarende bro i 1983. (Foto: Oskar
Pedersen, Karstoft 1979).

i sognet om trent skulle levere V2 læs sten
eller lidt mindre?“’
Vedligeholdelsen af denne-sognets før
ste rigtige offentlige bro i nyere tid - kom
til at optage sogneforstanderskabet og dets
efterfølgere i sognerådet flere gange. End
nu i 1865 måtte der køres jord til opfyld
ning ved broramperne, og spørgsmålet om
broens tjæring var også et tilbagevendende
emne. I 1868 måtte sognerådsformanden
foranstalte en undersøgelse af »de dårlige
steder« på broen, og senere samme år
holdt man auktion over de kasserede
brædder fra broen?5 Broens levetid blev
også relativt kort, idet den allerede kort
efter årsskiftet 1873/74 blev ødelagt af
isen. Men Skarrild var nu blevet et fast
overkørselssted, og denne gang var der
ingen diskussion, om der overhovedet
skulle være en bro. O g den 2. bro på dette
sted blev bygget i eftersommeren 1874,
igen med amtsfonden, der finansierede
halvdelen, mens kommunen optog lån til
sin halvdel?6 De efterfølgende broer, nem

lig ombygningen i beton fra 1910 og den
nuværende bro fra 1983 har fået næsten
samme placering som sognets første
offentlige bro fra 1861.
Udviklingen med de to broer og vejene i
Skarrild viser udviklingen i yderområder
ne i midten af 1800-tallet. Som almindeli
ge biveje gik den overordnede planlægning
sognet forbi. D et kommunale selvstyre
havde nok ønskerne og viljen, men oftest
ikke de økonom iske muligheder for
grundlæggende forbedringer på egne bive
je, undtagen hvis det skulle udføres som
pligtarbejde, hvilket man helst ville undgå.
I de nævnte tilfælde var det private initia
tiv enten i form af enkeltpersoner eller
beboere en vigtig forudsætning for at der
overhovedet skete nogen udvikling på den
del af vej- og broområdet, der ikke havde
første prioritet hos amtslige eller statslige
myndigheder. Derfor blev det som i Skarrilds tilfælde en langstrakt affære at få slå
et rigtige broer over åerne, samtidig med at
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pligtarbejdet fordrede, at man kunne kom
me ud for at skulle ofre ressourcer på
udensogns anlægsarbejder, hvilket natur
ligvis ikke var populært. Først i slutningen
af perioden fik de kommunale myndighe
der lov til at sætte sig på infrastrukturen i
højere grad end hidtil set og kunne således
i samarbejde med amtet få lagt grunden til
en moderne trafikudvikling.
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Vandborg sogn omkring år 1800
A f Estrid Bay
Hvad betød det for beboerne i et lille
nordvestjysk sogn, at man langt borte i
København vedtog en mængde landbo
reformer sidst i 1700tallet? Fik det nogen
indflydelse på livet i sognet, at der var krig
i Europa i de to årtier omkring 1800, en
krig som Danmark til sidst blev inddraget
i? Hvilken betydning fik den voldsomme
inflation, der startede i 1809? Eller blev
udviklingen i sognet mest præget af, at eg
nens største gods, Ryssensteen1, blev helt
opløst?
Disse spørgsmål søges besvaret i denne
artikel, hvor fokus er lagt på den økono
miske udvikling og på ændringerne i ejen
domsforholdene fra 1787 til og med 1812.
I 1787 var der en folketælling, og landbo
reform erne begyndte at virke, og 1813
blev et vendepunkt med statsbankerotten.
I en tidligere artikel »Franarret sin arv?«
har jeg behandlet Vandborg i kriseårene
derefter. Den er trykt i Hardsyssels Årbog
2005.

1791

1792

1796

1797

1798
V IG TIG E BEGIVENHEDER
1781 Regeringens forordning om ud
skiftning, så jordlodder kunne sam
les for at sikre en mere rationel
drift.
1786 O rkan rammer Nordvestjylland.
1787 Folketælling. 252 indbyggere i
Vandborg. Regeringens fæstefor
ordning sikrer fæstebondens rets

1801
1806

stilling. Lensbaroniet Ryssensteen
ved forvalter Lanng fører retssag
om forfalden landgilde m.v.
Regeringen opretter sognefoged
em bedet som statens forlængede
arm i stedet for at det som hidtil var
godsejeren, og dennes magt stækkes
derved.
Krigen i Europa starter. Danmark
holder sig neutral indtil 1807. Rege
ringen opretter Den almindelige
Brandforsikring for Landbygnin
ger. Ryssensteen fører ny restance
sag.
Regeringen opfordrer til, at der ind
gås aftaler om fast årlig betaling af
tiende.
Regeringen åbner for lån fra Den al
mindelige Enkekasse, en pensions
kasse, for at stimulere til selvejekøb.
Ryssensteen fører den 3. restance
sag. Lanng er lige blevet afskediget,
og den nye forvalter er Hiersing.
Lensbaroniet Ryssensteen sælges på
auktion, og godset opløses. 9 mænd
fra Vandborg køber sognets kirke.
Selvejerkøb og oprettelse af små
brug starter. Sognets tiendeydere
indgår aftale om betaling af præstetiende.
Folketælling. 343 indbyggere i
Vandborg.
Jordejerne i Vandborg begynder at
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Vandfttld og Skodborg herreder. Udsnit a f kortet over Skivehuus, Bøvling og Lundenæs Amter.
O. 1800. Udgivet a f Det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Atlas over Kongeriget Dan
mark og Hertugdømmet Slesvig.
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Udsigt mod Ferring Sø. Vesterhavet skimtes bag den smalle klitrtekke. (Eget foto, September 2002).

købe den konge- og kirketiende,
der hviler på ens egen jord.
1807-1814
Danmark i krig efter bom 
bardementet af København. Rege
ringen indkalder bondesoldaterne.
1809 Voldsom inflation starter. Kulmine
rer dec. 1813, og pristallet falder
derefter langsomt.
1813 Regeringen foretager pengeombyt
ning fra rigsdaler til rigsbankdaler.
Staten bankerot.
1834 Folketælling. 479 indbyggere i
Vandborg
O RK A N EN
Den 4. september 1786 var katastrofal for
den unge Niels Jensen (se biografi side 133)
i Vandborg sogn, for der indtraf en »Storm
Orkan hvorved adskillige Huas Bygninger
deels aldeles blev omkastede og totalt rui
nerede, og deels saa knasede ogforskiærme-

de at de formeste Deelen a f nye maatte op
bygges«.2 Bygningerne i Niels’ fæstegård
Quistgaard blev halvt ødelagt. Alene i
Vandborg ramte orkanen 22 af de i alt 45
gårde, og de blev fra helt til 1/5 ødelagt.
Dengang trådte staten ikke til med penge
tilskud - ej heller med psykologhjælp!
SOGNETS B E L IG G EN H ED
O G N A TU R EN
Vandborg lå i Vandfuld H erred i den nord
vestligste del af Ringkøbing amt. Et herred
er en retskreds. Selv om sognet ikke græn
sede op til Vesterhavet, da Ferring Sø og en
klitrække lå imellem, kunne vinden rigtig
tage fat, for der var ingen eller kun få vind
blæste træer på den flade egn. Sognet var
dog blevet forskånet for sandflugt, og der
var ingen hede. De spredte tørvemoser le
verede den nødvendige brændsel. En å løb
igennem sognet og drev en mølle lige in-
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Matrikelkortet fra 1838 hvor matrikelnummeret til de omtalte ejendomme er understreget: Brandgaard (nr. 15), Dahl (nr.2), Hiousel (nr.68), Vester Houdam (nr. 4 + 69), Lille Katkier (nr.18), Nørre/Vester Munksgaard (nr.9), Øster/Sønder Munksgaard (nr.10), Muusholm (nr.22), Lille Nye
gaard (nr.62), Nørgaardhuus (nr. 51), Quistgaard (nr.28), Sønder/ Lille Raaberg (nr.25a), Strande
(nr.40-42), Vandborg Mølle (nr.39c), Vestergaard (nr.38).

den den mundede ud i Ferring Sø. Men der
var ofte for lidt vand i åen, og så anvendte
bønderne vindmøller. Men skifter efter de
2 møllere på Vandborg Mølle viser, at de
trods alt havde klaret sig godt!
BEBYGGELSEN
Quistgaard lå for sig selv som det var al

mindeligt med bebyggelsen i Vestjylland.
D er var ingen landsby i sognet, og den
største samlede bebyggelse var Strande
med 4 gårde. Desuden lå 12 gårde sammen
2 og 2 og evt. hørte der et par steder til,
mens de andre gårde lå alene. Jeg kalder al
le ejendomme på 1 tønde hartkorn (heref
ter forkortet td. htk.) og derover for

VANDBORG SO G N O M KRING ÅR 1800

Ejendomme
Under 1 td.
htk.
Fra 1,
men under 2
Fra 2,
men under 5
Fra 5,
men under 7
Fra 7 td. htk.
Andre
ejendomme
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EJENDOMSSTRUKTUREN
1787 og 1788
1801 Folketællingen.
1834 Folketællingen.
Gårde og steder
Gårde og steder
Gårde og steder
20
22
36
1

1

6

16

13

11

18

17

13

10
1 præstegård,
1 degnebolig,
1 mølle

11
1 præstegård,
1 præsteenkebolig,
1 degnebolig,
1 mølle,
1 fattighus
69 ejendomme,
heraf 42 gårde.
343 indbyggere

12
1 præstegård,
1 degnebolig,
1 mølle,
1 fattighus

68 ejendomme,
82 ejendomme,
heraf 45 gårde,
heraf 42 gårde,
deraf
deraf 2 i fæste.
30 i fæste,
479 indbyggere
9 i selveje,
6 både i fæste og i
selveje.
252 indbyggere
Oplysningerne fra 1787 og 1788 er taget dels fra folketællingen i 1787, dels fra
Hartkornsspecifikationer 1788. Der var da 20 jordløse huse, men i 1801 og 1834 hørte
der jord til de fleste af stederne.
1 alt

»gård« og dem derunder for »sted«. Skel
let varierer i dokumenterne, og ordet »Bo
el« anvendes sjældent. Derimod bruges o r
det »Sted« om de små brug, og familie
overhovedet hedder oftest »Huusmand«.
1 td. htk. var en måleenhed der viste jor
dens kvalitet, og som blev brugt til skatte
beregning og lignende.
EJERFO RH O LD
Det store lensbaroni Ryssensteen ejede det
meste af jorden i sognet. Enkelte beboere
var fæstere under en anden herre. Nogle

fæstebønder besad noget jord selv og hav
de noget i fæste. Desuden var der 9 selve
jerbønder, mens beboerne i de jordløse hu
se alle var fæstere.
BEBOERNE
Langt de fleste i sognet levede af landbrug.
Men der var også arbejde på møllen, og der
var en grovsmed. Af embedsmænd var der
en præst, en degn, en birkedommer og en
birkeskriver. De to sidste var ansat ved bir
keretten, Ryssensteens egen domstol. Alle
var samtidig landmænd. Desuden boede
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der almisselemmer, aftægtsfolk og vanføre.
Sognets jord var frugtbar, og bønderne
dyrkede havre, byg og rug. Alle gårde hav
de heste, kreaturer og får. Skifter mv. tyder
på, at der var opdræt af heste og stude på
nogle af gårdene, og at fåreracen blev søgt
forbedret ved avlsarbejde.
Bl.a. aftægtskontrakter viser, at de vig
tigste næringsmidler er rug og byg, og en
arbejdskarl spiser 2 skæppe rug og 2 skæp
pe byg om måneden, hvis vi skal tro præsteenken madame Vagaard! I skiftet 1805
efter sin sindssyge broder Christen Bie ud
regner hun sit tilgodehavende for de 1572
år, hun har haft ham boende, og kosten op
gør hun kun i rug og byg, og han har spist
så godt som nogen arbejdskarl »endskiønt
han ingen Arbeide forrettede« ?
D erudover spiser de af deres slagtede
kreaturer, får, grise og høns. I bondeha
verne dyrkes grønkål, timian, merian og
persille, og alle »Haugesager« bruges mest
til kødsuppe. Men udbyttet er ikke stort,
»fordi hverken Bonden eller hans Kone
bekymre sig om at holde Kaalgaarden fri
fo r Ukrud, og ovenikøbet lade Hønsene
regjere her saavelsom i Stue og Gaard«. Af
frugt findes kun ribs og stikkelsbær, men
de giver heller ikke noget overskud, for
børn og høns kappes om at rive af buske
ne, »og begge Slags Gjæster er det omtrent
lige umuligt fo r Bonden at holde fra H a
ven« *
LA ND G ILD E O G H O VERI
Orkanen i september 1786 var et hårdt slag
for sognets beboere, og det kneb derfor
med at kunne betale såvel kongelige skat
ter mv. som »landgilde«, dvs. den faste år
lige afgift til jordens ejer. D erfor fører
Lanng, forvalter på Ryssensteen, i foråret
1787 en rykkersag ved godsets egen dom 

stol, hvor han indstævner adskillige fæste
bønder fra mange sogne. Alene fra Vand
borg er der tale om 19 gårdfæstere, deri
blandt den omtalte Niels Jensen fra Quistgaard, og som de fleste skyldte han det år
lige landgildebeløb. Bønderne tilstod re
stancen og ville også gerne betale »naar
G ud ville give bedre Tüder«, for lige nu
var det umuligt på grund af den forvoldte
skade »saavel paa deres Korn A v l som
vindblæste Huuse«? I september var kor
net jo lige kommet i hus, og stormen hav
de især ødelagt ladebygningerne. Men selv
om dommeren indrømmede sandheden i
deres ord, skulle de betale inden 15 dage.
Langt de fleste betalte ikke, og allerede i
august forelagde Lanng en ny restanceli
ste. Han vidste sådan set godt, at de ikke
kunne betale, og han ønskede blot at fæ
sterne bekræftede deres gæld, måske for at
vise over for sit høje herskab, at han hav
de orden i sagerne. Det fik han i hvert fald
senere brug for.
I fortegnelsen over Ryssensteens fæste
bønder står der, at de »forretter Reiser og
Skiftearbejde«, uden at det bliver anført,
hvor meget der bliver krævet.6 Der fore
ligger ingen retssager fra Vandborg om ho
veri, så forpligtigelsen var tilsyneladende
ikke nogen byrde.
FÆ ST E FO R O R D N IN G
Regeringen ønskede et større udbytte af
landbruget, og den vedtog derfor i den sid
ste del af 1700tallet en række reformlove.
Fæstebondens retsstilling blev væsentlig
forbedret ved en forordning i 1787. Ifølge
den var en gård altid mindst fæstet på livs
tid, og en fæstebonde kunne kun tvinges til
at forlade gården, hvis han fik en dom ved
herredsretten for at have misrøgtet den.
Herredsretten var den almindelige under-
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ret hvor kongens repræsentant, herreds
fogden, var dommer. Gården skulle vurde
res af uvildige, inden den blev overtaget af
en ny fæster, som herefter stod inde for
bygningernes, jordens og besætningens
tilstand. Desværre gjaldt loven kun for
gårdfæstere, så husmænd og daglejere
kunne godsejeren stadig skalte og valte
med efter sit forgodtbefindende og f.eks.
sige dem op uden videre. En fæstebonde
skulle være lydig mod sin overordnede,
men han kunne kun straffes ved en uvildig
domstol, altså ikke ved godsejerens egen
birkeret, mens en husmand eller daglejer
f.eks. kunne prygles uden dom.
Der var ingen alvorlige problemer med
uduelige fæstebønder i Vandborg, for der
var ingen retssager om fæstere, som »Jord
drotten« ønskede skulle sættes fra gården.
Men forvalter Lang var måske for lang
modig? I tre tilfælde overtog den nye fæs
ter gården mod at betale forgængerens
gæld. Til gengæld slap han for »Indfæstning«, et beløb man betalte ved overtagel
se af et fæste.
U D SK IFTN IN G
O G U DFLYTNING
I 1791 ønsker fæsteren af Vestergaard, bir
keskriver Varelmann (se biografi side 133),
at få vurderet et mageskifte. Især er han be
kymret for, om fællesjorden virkelig kan
føde 30 får. Fællesjorden grænser op til
hans jord, og han er vel bange for, at fåre
ne skal forvilde sig ind på hans marker, hvis
de bliver for sultne. Han bliver beroliget
med, at de 30 fordeler sig på 15 får og 15
lam, så der skulle være nok græs til dyrene!
Regeringen mente, at jorden kunne dri
ves mere rationelt, hvis bøndernes dyrk
ningsfællesskab blev ophævet, og bondens
mange små spredte jordlodder blev samlet,
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altså at der blev foretaget udskiftning/mageskifte. Desuden var det en fordel, hvis
alle gårde ikke lå samlet i en landsby, men
blev spredt, så bonden ikke havde så langt
til sine marker, dvs. at der foregik en ud
flytning. Derfor opfordrede regeringen til
frivillig udskiftning og udflytning.
Selv om gårdene i Vandborg som nævnt
ikke lå i en landsby, kunne den enkelte
gårds jordlodder godt være spredt ud over
sognet. I 1796 ønskede Hiersing, den nye
forvalter på Ryssensteen, at al jord blev
vurderet med henblik på udskiftning. Pro
cessen tog lang tid, og i efteråret 1802 søg
te ejeren af Vester Munksgaard om »Byg
nings Hialp« fra staten, fordi hans gård var
blevet flyttet i forbindelse med de foretag
ne udskiftninger samme forår. Det er den
eneste gård, der blev flyttet.
B R A N D FO R SIK RIN G
Ved middagstid den 26. januar 1791 opstår
en brand på den store gård Muusholm, ejet
af forhenværende kaptajn Trappaud. Hele
stuehuset »med den betydeligste Deel a f
hans gode Indboe, nemlig Meubler og alt
hands Lerret ...«7 bræ nder og desuden
halvdelen af fæhuset. Det er en katastrofe,
for gården er ikke forsikret. D er er et ge
nerelt behov for forsikring, og derfor op
retter regeringen i 1792 Den almindelige
Brandforsikring for Landbygninger. For
ståeligt nok får Trappaud straks sine nye
bygninger brandforsikret.
Birkeskriver Varelmann, ham med fåre
ne, kender fra sit arbejde alle nye forord
ninger, for retsdagene i birkeretten starter
med oplæsning af dem, og han griber hur
tigt muligheden for at sikre sig. I 1793 an
moder han herredsretten om en vurdering
af Vestergaard med henblik på optagelse i
brandkassen, men hans herskab, ejeren af
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Ryssensteen i dag. Nu er der bl.a. ferielejligheder i den restaurerede bygning. (Eget foto, juni 2006).

Ryssensteen, bryder sig åbenbart ikke om
for meget initiativ hos sine undergivne.
Ved næste retsmøde, hvor vurderingen bli
ver fremlagt, møder birkedommeren nem
lig op for på sin foresattes vegne at prote
stere med den begrundelse, at Varelmann
som fæster ikke på egen hånd kan lade går
den brandforsikre! »Det synes at stride
m od Eiendomsretten«.3 Desuden er det jo
ikke godt at vide, hvad den egenrådige bir
keskriver kan finde på næste gang! H er
redsfogeden tager sig imidlertid ikke af
indsigelsen, men godkender vurderingen.
Gad vide hvordan stemningen var på
næste retsdag i birkeretten når birkedom
mer og birkeskriver mødtes!
Desværre er brandforsikringer for
Vandborg før 1800 ikke bevaret, så jeg ved
ikke, om gården blev optaget i brandkas
sen. Men protesten lagde en dæmper på
ønsket om brandforsikring, for fæstebøn

derne ventede med at blive brandforsikret
til de blev selvstændige, men så skyndte de
sig også at blive sikret.
RYSSENSTEENS SKÆBNE
Lensbaroniet Ryssensteen ejede meget
store dele af det gamle Ringkøbing amt.
Forvalter Lanng havde svært ved at få ind
drevet landgilde og kongelige skatter mv.,
og de sidstnævnte skulle godsejeren betale
til staten ligegyldigt om fæsteren havde be
talt til ham eller ej. Som nævnt førte han i
1787 en retssag om restancer uden at have
meget håb om at få de skyldige beløb, da
egnen var forarmet efter orkanen året før.
I 1792 og igen i 1797 blev der ført retssa
ger for at få inddraget tilgodehavender
bl.a. hos mange i Vandborg. I 1797 var
Lanng lige blevet afskediget på grund af
for dårlig administration, og noget tyder
på, at anklagen er rigtig, for mange sager
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Vandborg kirke, som sognebørnene købte i 1798. (Eget foto, september 1996).

viser rod i regnskaberne. Måske var han
også for forstående over for fæsternes pro
blemer?
Ryssensteens gæld til staten voksede og
voksede, og i 1798 endte nedturen med en
auktion over hele baroniet med dets god
ser, bøndergårde, kirker og hvad det ellers
besad. Alt blev købt af Ulrich Christian v.
Schmidten og Peter Severin Fønss. De to
købere, begge med mange fine titler, var
landets mest kendte ejendomsspekulanter.
I disse år opkøbte disse såkaldte »gods
slagtere« godser rundt om i landet, og der
efter frasolgte de bøndergårde, kirker og
hvad der ellers hørte til godset. Denne ud
vikling fandt i høj grad sted i Ringkøbing
amt.
De to nye ejere begyndte straks at op
løse det store baroni, og det fik stor be
tydning for ejendomsforholdene i Vandborg.

KØB AF K IRK EN
Ved årsskiftet 1800/1801 kunne sognebør
nene stolt betragte deres nyerhvervede og
istandsatte kirke. I kirkebogen skrev deg
nen gennem 25 år, Hans Friderich Braae,
udførligt om købet, og han tilføjede »I
Sommeren blev Kirken baade ind- og ud
vendigt repareret saa den eij m ed Rette
kan siges noget«.’ Ifølge indberetningen af
det årlige kirkesyn i 1798 og 1799 var en
hovedreparation nu også højst nødvendig.
Især tårnet var faldefærdigt, og klokken
var livsfarlig at bruge.
Få måneder efter, at de to godsslagtere i
1798 havde købt Ryssensteen, solgte de
nemlig Vandborg sogns konge- og kirketi
ende til 9 sognebeboere under ledelse af
sognefoged Jens Andersen Ø ster Munksgaard.10 Med salget fulgte kirken, og få år
senere købte kirkeejerne også kirkens jor
degods bl.a. Quistgaard. Blandt de 9 købe-
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re var i hvert fald 4 fæstebønder bl.a. Niels
Jensen, som var fæster af Quistgaard og nu
også medejer af sin fæstegård! Det er noget
kompliceret, og det viser en fæstebonde ik
ke altid var en fattig, underkuet mand!
S O G N E FO G E D
Det samme viser Jens Andersens historie.
Han stod som nævnt i spidsen for købet af
kirken mv. Han var oprindelig fæster, men
købte allerede i begyndelsen af 1790’erne
sin fæstegård Ø ster Munksgaard.
Regeringen havde oprettet sognefoged
embedet for at have en lokal repræsentant
ude i sognene i stedet for den lokale gods
ejer, der indtil da havde været bindeleddet
mellem staten og landbefolkningen. Sog
nefogden blev udnævnt blandt de mest
fremtrædende lokale gårdmænd. Jens A n
dersen indtog som sognefoged gennem
utallige år, nemlig fra ca. 1796 til 1819, en
betydningsfuld stilling i sognet. Han op
trådte ofte som vidne og vurderingsmand,
som formynder og som stedfortrædende
skifteforvalter. Han var »bekiendt som en
særdeles agtværdig og fornuftig Mand«,"
en rigtig »sognekonge«.
T IEN D E
Bønderne skulle betale en afgift, tiende, af
deres jord. Den bestod af 3 dele, nemlig
konge-, kirke- og præstetiende. Kongeti
enden tilhørte egentlig kongen, som imid
lertid havde bortforpagtet den, normalt til
ejeren af kirketienden. Mens der ikke hør
te nogen forpligtigelse med til at modtage
kongetiende, var kirketiende beregnet til
at vedligeholde sognets kirke, både byg
ning, inventar og kirkegård, og først der
efter kunne modtageren af kirketiende
bruge indtægten til sig selv. De nye ejere af
Vandborg Kirke var sig også deres ansvar

bevidst, for kirken blev brandforsikret i
1799 og hovedistandsat år 1800. Den blev
løbende repareret til synsmændenes fulde
tilfredshed, men i 1820 er våbenhuset så
faldefærdigt, at der må bygges et nyt. Sam
tidig skal klokken omstøbes, da den er
sprukken.
N orm alt var tiende en afgift som man
enten betalte eller modtog. Men de 9 kø
bere af sognets konge- og kirketiender gik
hurtigt i gang med at sælge den tiendeaf
gift, der hvilede på de enkelte jordlodder,
til disses ejere, som derved sparede den ud
gift. Efterhånden skulle få, om overhove
det nogen, betale konge- og kirketiende,
for selv om jeg kun har fundet 9 tiende
skøder, fremgår det af skifter, lån og al
mindelige skøder at 27 andre gårde og ste
der ejede den tiendepart der hørte til deres
ejendom. For de øvrige ejendommes ved
kommende har jeg ikke fundet oplysnin
ger om besiddelse af tiende, men derfor
kan de godt have ejet den, for tinglysning
blev anset for en unødvendig udgift som
først skete, når det blev påkrævet f.eks. for
at kunne stille sikkerhed for et lån. Derfor
kunne tinglysning af skøder ske meget
længe efter købet, og så sent som i mate
riale fra 1834 har jeg fundet tinglysning af
en tiendepart der var købt i 1810!
De stolte kirkeejere i Vandborg sparede
godt nok at betale for den tiende der på
hvilede deres egen jord, idet de så at sige
betalte til sig selv. Men hvis alle i sognet
ejede deres egen tiendeanpart, kom der jo
heller ingen indtægt til at vedligeholde kir
ken! Hvis en kirke ejede jord, gav denne
en indtægt, men allerede i 1806 blev Vand
borg Kirkes ejendomme solgt, og de to kø
bere lånte næsten hele købesummen af kir
keejerne, så det gav jo kun en renteindtægt
på de normale 4 % af lånebeløbet. Sogne-
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Brandgaard, hvis ejer var med til at købe kirken i 1798. Det er en a f de tidlige selvejergarde, for
den var i hvert fald i selveje i 1768. Dette stuehus er bygget o. 1830, men verandaen er dog fra o.
1920. (Foto a f Jytte Brændgaard Jensen, februar 2003).

børnene måtte altså selv punge ud for at
holde kirken i god stand.
Af både konge- og kirketiende skulle
der betales formueskat, mest af den første,
for den var en ren indtægt. Men trods skat,
forpligtigelserne over for kirken og de
manglende indtægter var det alligevel at
traktivt at eje tiende, for den var højt vur
deret og blev brugt som sikkerhed for lån.
Betaling af tiende var derfor en stor byrde,
og Lunn skrev da også i sin bog om tiende
»Kirketienden har afgivet et, som oftest ik
ke ubetydeligt, Overskud over hvad den
aarlige Vedligeholdelse har kostet«.12
PRÆ STETIENDE
Men én slags tiende skulle beboerne i
Vandborg dog stadig betale, nemlig præstetiende, der var en væsentlig del af præ
stens løn.

Tiendebetalingen var et af de store pro
blemer for landbruget. Kornet kunne nå at
blive ødelagt af regn eller andet hvis det
skulle blive på marken, indtil tiendeejeren
havde været ude for at tage sin part, dvs.
»afregning på kærven«. Ydelsen varierede
efter udbyttet, og det var urimeligt, at ti
endenyderen skulle drage fordel af tien
deyderens bestræbelser på at avle mere.
Derfor opfordrede regeringen i 1796 til at
der blev vedtaget »Foreninger« dvs. frivil
lige aftaler om en fast årlig afgift enten i
korn eller i penge.
Det råd fulgte tiendeyderne i Vandborg,
og i 1798 indgik de en Forening med amt
manden og provsten om den fremtidige
betaling af tiendeydelsen til præsten. De
havde for mange år siden forladt den for
ældede afregningsform med at præsten
skulle hente sin andel på marken, for de
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Alle retslige sager blev afgjort på rådstuen i Lemvig. Dette rådhus på torvet afløste i 1822 det gam
le. Nu huser bygningen restaurant »Columbus«. (Eget foto, juni 2006).

havde betalt et fast beløb i penge. De var
villige til at betale den samme afgift som
hidtil, og det blev aftalt, at præstetienden
nu skulle betales i »godt og velrenset Byg
og Havre«" inden hvert års kyndelmisse.
F O D E N U N D E R EGET BORD
De to nye ejere af Ryssensteen solgte ikke
bare kirken i Vandborg til sognebørnene,
men også jorden til fæstebønderne, så
ejendomsforholdene blev helt ændret i de
følgende år. Det samme var tilfældet man
ge andre steder i Danmark, hvor godseje
re solgte bøndergårdene til deres fæste
bønder eller oprettede husmandssteder.
I Vandborg købte også de få, der havde
en anden »Jorddrot«, deres fæstegård.
Dog forblev gårdene Dahl og Vester H oudam i fæste, for de var ejet af præsteembe
det. Præsten kunne ikke sælge jorden uden

særlig dispensation, for den var jo ikke
hans private ejendom. I matriklen fra 1844
var de to gårde stadig i fæste, dog ejede den
ene desuden selv noget jord, og den anden
havde et så fordelagtigt arvefæsteskøde at
han var at ligne ved en selvejer.
Mange af de nye gårdejere solgte parcel
ler fra, måske for at finansiere købet. Jo r
den kunne lægges til andre gårde, som der
ved kunne få bedre samling på ejendom
mens jord. Befolkningen i sognet var vok
set meget siden 1787, og der var et stort
ønske om at få sin egen bedrift, så største
delen af de fraskilte parceller blev brugt til
at oprette 15 steder og 2 små gårde.
Husmænd og daglejere var blevet sorte
per i regeringens landboreform . Som
nævnt var de ikke blevet sikret retsligt ved
fæsteforordningen fra 1787. O veralt i
Danmark fik de ved udstykninger, »Ud-
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parcelleringer«, i disse årtier ofte kun en lil
le jordlod på ussel jord i fæste på ubestemt
tid. I Vandborg ejede en del husmænd dog
selv deres jord, men mange af stederne var
små. Set fra herremandens eller gårdman
dens side var det en fordel, at husmanden
ikke kunne leve af sin jord, for derved fik
de en løs arbejdskraft i form af daglejere!
Husmanden kunne også være håndværker.
Foruden mølleren og smeden var der i
Vandborg 3 tømrere, 3 skræddere og 3 væ
vere og desuden 1 skoflikker ved folketæl
lingen i 1801. Ved den næste folketælling i
1834 var der endnu flere skræddere og væ
vere, hvilket tyder på en større hjemmefabrikation, måske styret af en fabrikant i
den nærliggende købstad Lemvig. I 1834
var der kommet en murermester og en sø
farende til. Men trods Vesterhavets nærhed
var der ingen fiskere i nogen af de 3 folke
tællinger, altså heller ikke i 1787.
EJEN D O M SH A N D LER
VARELMANN
Birkeskriver Arendt Varelmann, der i 1793
ville brandforsikre sin fæstegård, så straks
de nye muligheder, for lige efter auktionen
over Ryssensteen i 1798 købte han sine to
fæstegårde Vestergaard og Bjerg, og det ser
endda ikke ud til, at han har måttet låne for
at finansiere købet! Vestergaard var sog
nets største gård.
Den driftige og foretagsomme Varelmann optrådte som gårdopkøber og
gårdslagter i stor målestok, for han købte
mange andre ejendomme i Vandborg.
Nogle solgte han hurtigt med fortjeneste,
f.eks. købte han Blaaberg for 280 rd. og
solgte samme dag gården videre for 350
rd.! Andre blev splittet ad i husmandsste
der, og en del parceller blev afhændet til
andre gårde. Uden for Vandborg sogn var

127

Varelmann bl.a. meget aktiv på Harboøre.
H an tjente så mange penge på sine
transaktioner, at han i 1803 kunne købe
hovedgården Rammegaard, et af godserne
under Ryssensteen. To år senere solgte han
den for den dobbelte pris til herredsfoged
Fr. Chr. Skønau. Men der var nok tale om
et mageskifte, for Varelmann overtog i ste
det godset Kølbygaard i Thisted Amt.
Dette gods var ejet af både herredsfogden
og dennes broder Nikolaj Skønau, der var
gift med Varelmanns eneste barn. De to
brødre var ligeså drevne forretningsmænd
som Varelmann, så de blev næppe snydt!
I kriseårene efter statsbankerotten i
1813 gik mange ejendomsspekulanter fal
lit. Varelmann klarede sig åbenbart, for
han boede stadig på Kølbygaard ved sin
d ø d i 1821.
Vestergaard havde han for længst solgt.
PO U L CH R ISTIA N PEDERSEN,
G Æ LDSPLAGET OPTIM IST
I den anden ende af samfundsstigen befin
der Poul Christian Pedersen sig (se bio
grafi s. 133). Han har i mange år været fæ
ster af den mellemstore gård N ørre N ø r
gaard, og han bliver grebet af den almin
delige iver efter at blive selvstændig. I be
tragtning af sin meget store gæld til gods
ejeren er han dog lovlig optimistisk, og
derfor må han med det samme annullere
købet af fæstegården. I stedet fæster han på
livstid et hus med lidt jord til, og gælden
bliver eftergivet.
Men Poul Christian er og bliver opti
mist, for da det senere bliver muligt, køber
han sin fæstede jordlod. Men det er ikke
nok for ham, den tidligere fæster af en
gård, kun at være en lille husmand, og der
for køber han året efter endnu en parcel,
dvs. køber og køber, for da konen Maren
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dør samme år, viser skiftet, at han stadig
skylder købesummen for begge parceller,
og han har endda yderligere gæld. Der er
ikke meget indbo, og af besætning ejer han
kun en ko. Heldigvis har han en velhaven
de svoger som kautionerer for ham, nok
mest af hensyn til de 4 moderløse piger i
alderen fra 8 til 15 år.
Det gik ikke Poul Christian bedre siden.
Han blev ved med at låne bl.a. af svogeren,
og han var derved årsag til at denne var li
ge ved at gå fallit i 1820, fordi lånet ikke
kunne inddrives. Poul Christian døde som
almisselem i 1832.
LÅ N EM U LIG H ED ER
De færreste havde som Varelmann penge
nok på kistebunden til at finansiere købet
af en ejendom. Regeringen så gerne, at
bønderne blev selvejere, for så var de me
re interesserede i at drive et effektivt land
brug. D erfor gav den i 1797 bønder og
husmænd mulighed for at låne i Den al
mindelige Enkekasse, en pensionskasse. I
årene 1801 til 1807 benyttede hele 29 i
Vandborg sig af det.
Men der var også andre lånemuligheder,
f.eks. havde Niels Jensen Quistgaard, som
så mange andre, lånt købesummen af sæl
geren da han købte sin fæstegård.
Han havde få år inden købt en jordlod
ved at låne plejedatterens arv, der blev for
valtet af Overformynderiet. Det var en al
mindelig fremgangsmåde at låne af um yn
diges børns arv, »Børnepenge«. Som regel
var det for at undgå at skulle udrede arv
ved skifter, og derved tappe ejendommen
for kapital. Lånet var rentefrit, i hvert fald
til arvingen fyldte 18 år eller flyttede hjem
mefra. Til gengæld skulle barnet nyde »an
stændig Klædning, Opdragelse og Underviisning«"

Ellers var det almindeligt at låne af
gårdmænd, tjenestekarle m.v. på egnen el
ler af købmænd i Lemvig. Den store långi
ver i sognet var i mange år dets sognepræst
Peder Deichmann M athiesen Vagaard.
Hans enke Anne Sophie Vagaard, hende
med den sindssyge broder, havde samme
økonomiske talent som ægtefællen, og i
præsteenkeboligen fortsatte hun med ud
lånsvirksomhed.
I langt de fleste tilfælde blev der tilsyne
ladende ikke lånt til hele købsprisen. Dog
fremgår det ofte af skifter at der fandtes
lån, der ikke var tinglyst. Det drejede sig
om både små og store beløb som den af
døde enten havde til gode eller havde lånt,
og hvor man på samme måde som med
skøder ville spare udgiften til tinglysning.
Det kunne blive en dyr besparelse for lån
giveren, for ved skifter eller fallitter kunne
det jo være svært ved at bevise, at man hav
de penge til gode, og under alle omstæn
digheder gik prioritetslån forud for lån,
der ikke var tinglyst.
KRIG O G IN FL A TIO N
Der havde været krig i Europa siden 1792.
Danmark havde økonomisk fordel af at
holde sig neutral, men i 1807 blev landet
inddraget i krigen. I alle årene, både som
neutral og som krigsførende nation, var
der gode afsætningsmuligheder for land
brugsprodukter såvel til det indenlandske
som til det udenlandske marked.
Krigsårene var præget af en voldsom in
flation, som tog fart fra 1809, og som kul
minerede i december 1813. Tidligere hav
de prisen på fødevarer altid varieret efter
hvordan høstresultatet var, men nu steg og
steg priserne.
Det var altså dyrt at købe, men sælgere
tjente godt. Selv om der var megen natu-

129

VANDBORG SO GN OM KRIN G ÅR 1800

Pristallet for fødevarer så sådan ud:
År 1800 I År 1807 År 1809 Dec. 1812
1 109
100
165
732
Eksemplet fra stedet
1800
1805
1812

Dec. 1813
3247

År 1814
2441

År 1819
904

Hiousel viser pengeforringelsen i de år:
Salgspris 140 rd.
Vurdering ved skifte 220 rd. 1 ko vurderes til 12 rd.
Salgspris og samtidig skifte: 950 rd.
Den ene ko vurderes til 50 rd., den anden til 90 rd.

raløkonomi på landet, blev der dog købt
og solgt varer.
Indbyggerne i Vandborg havde også
fordel af de gode afsætningspriser på land
brugsprodukter, og de klarede sig godt.
Trods misvækst år 1800, hvor rughøsten
slog helt fejl, havde de kort efter råd til at
erhverve deres egen jord, for langt de fle
ste ejendomshandler foregik 1802-03, og
som nævnt blev der ikke altid lånt til hele
købesummen, i hvert fald ikke officielt.
Desuden skulle der købes besætning, red
skaber mv. Samtidig havde sognebørnene
råd til at købe deres kirke, selv om de lån
te 2/3 af købesummen i Enkekassen.
Det var heldigt at de fleste havde købt,
inden inflationen tog fart, men også under
den blev der handlet med ejendomme. Det
var i flere tilfælde mellem spekulanter ind
byrdes eller fra dem til nye selvstændige
landmænd. Som eksemplet med Hiousel
viser, var prisen pr. td. htk. til sidst meget
høj, men køberen kunne jo håbe på at in
flationen fortsatte!
Der skulle betales renter på lån og desu
den skat og andre afgifter, og her var det jo
en fordel at pengene blev mindre og min
dre værd, da afgiftsbeløbet lå fast. I årene
fra 1809 var det en fordel at tilbagebetale
lån på beløb, der nu var lave, fordi de var
optaget ved købet i begyndelsen af år

hundredet. Det benyttede mange sig af, og
bl.a. blev det store lån for at købe kirken
betalt ud i 1812.
Ca. 1/3 af boopgørelserne viser gæld til
det offentlige, men kun i få skifter stræk
ker gælden sig over flere år. Det er der ik
ke noget påfaldende i, for min gennem
gang af alle skifter fra 1787 til 1834 viser,
at det er almindeligt at skylde skat og and
re afgifter i begrænset omfang.
Den gode økonomi fremgår af at kun 3
personer bliver rykket i retten, og det dre
jer sig om små beløb. Det står i modsæt
ning til, at der fra 1787 til 1798 blev ført 3
store retssager om gæld hos mange skyld
nere. Ingen kreditor anser det for nødven
digt at forlange udpantning for at inddrive
gæld. Nogle debitorer klarer skærene, for
di de er så heldige at have en velvillig kau
tionist og långiver, således som det er til
fældet med den forgældede Poul Christian
Pedersen.
Inflationen afspejles tydeligt i skifteop
gørelserne, for efter 1809 viser alle et stort
overskud, mens der i de to forudgående år
tier var underskud i halvdelen af skifterne.
I de øvrige var overskuddet i de fleste til
fælde for lille til, at medarvinger kunne få
noget, hvis den efterladte ægtefælle skulle
kunne blive siddende i ejendommen.
Selvfølgelig skal man tage skiftevurde-
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Torvet i Lemvig o. 1900, men sådan så der sikkert også ud o. 1800, når folk fra Vandborg kom til
købstaden for at handle. (Foto: Lemvig Museum).

ringerne med et gran sak. Arvinger be
nægtede altid, at der fandtes rede penge.
Aktiverne blev næppe vurderet for højt,
mens alt hvad der var muligt, blev opgjort
som passiver, også udgifterne til enkens el
ler enkemandens begravelse engang i
fremtiden. En ordentlig begravelse var jo
væsentlig, og så slap man for at betale ar
veafgift af det beløb.
De høje priser på ejendom betød dog ik
ke så meget, så længe der var inflation.
Folk forventede vel også, at den fortsatte,
så de lån, som de havde optaget for at kun
ne købe, blev mindre og mindre værd.
Men det kom til at svie, da priserne og der
med indtægten faldt, mens renterne skulle
betales af et lån på et stort beløb. Det blev
først et problem, da afsætningen på korn

svigtede efter 1818, så foreløbig gik det
godt i Vandborg!
KRIGENS O FFER
Vandborg lå langt fra krigens slagmarker,
men beboerne kom alligevel til at mærke
den, for bondesoldaterne blev indkaldt.
Jens Mortensen blev udkom m anderet i
kongens tjeneste, og hans kone Johanne
Nielsdatter gik længe i uvished om hans
skæbne. Hans regiment følte åbenbart ik
ke at det var nødvendigt at meddele enken,
at han var død, for »først ved Rekvisition i
Lagdsrullen havde man tilvisse erfaret
hans Død«y selv om han »for nogle Aar si
den ved Døden var afgaaet«.'5 Men hvor
når han døde, og hvor han lå begravet, fik
enken og den syvårige datter ikke at vide.
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Da soldatens død var blevet berigtiget i
1810, kunne Johanne få tinglyst skødet
på Lille Nygaard, som hun havde købt
for 1/2 år siden, og hun kunne gifte sig
igen!
K O N K LU SIO N
Der er sket mange ændringer i Vandborg i
de 25 år der er undersøgt, og de skyldes
påvirkninger udefra, for beboerne har ik
ke levet i en lukket enklave.
Mest markant er det, at ejendomsfor
holdene blev helt ændret, for i 1787 var
størsteparten fæstebønder, men i 1812 var
alle på nær to blevet selvejere. Samtidig var
der i de forløbne år oprettet ca. 15 hus
mandssteder, som enten var i fæste eller i
selveje. Sognebørnene, både gårdmænd og
husmænd, købte sognets kirke, og de slap
derefter for at betale konge- og kirketien
de, en stor udgift på budgettet.
Denne udvikling blev især mulig fordi
det store lensbaroni Ryssensteen solgte ud
af sine ejendomme. Men overgangen til at
blive selvstændig blev hjulpet af landbore
former og de gode konjunkturer på land
brugsvarer:
Regeringen opmuntrede, som et led i sin
reformpolitik, til køb af fæstegården og til
oprettelse af husmandssteder, og den lette
de finansieringen ved at give mulighed for
at låne i den statslige Enkekasse. Det til
bud benyttede mange i Vandborg sig af.
To store slagord i landboreformerne var
udskiftning og udflytning idet jorden kun
ne drives mere rationelt, hvis parcellerne lå
samlet, og landmanden ikke havde så langt
til sin jord. I Vandborg skiftede mange
jordlodder ejer i disse år, men det var kun
nødvendigt at flytte 1 gård fordi bebyg
gelsen i forvejen lå spredt.
Regeringen ønskede at gøre sig fri af

131

godsejernes magt. De havde en central rol
le i lokaladministrationen, men nu blev
mange opgaver for staten overtaget af sog
nefogedembedet.
Der blev udstedt to væsentlige reform
love for at sikre fæstebondens retsstilling
og for at hindre misbrug af hoveriforplig
tigelsen. De ser ikke ud til at have været så
nødvendige i Vandborg hvor indbyggerne
havde et godt forhold til deres overordne
de. Der blev i hvert fald ikke ført nogen
retssager mellem fæstere og deres »Jord
drot«.
Mens der var krig i Europa, var der go
de afsætningsmuligheder for landbrugsva
rer, og det havde producenterne i Vand
borg fordel af. Danmark blev krigsføren
de fra 1807, og tiden fra 1809 var præget af
en enorm inflation med meget høje ejen
domspriser. Heldigvis havde de fleste købt
deres ejendom i begyndelsen af århundre
det, og de var tilsyneladende i stand til at
betale noget af købesummen kontant. Re
sten blev lånt, og da rentebeløbet på lånet
lå fast, blev betalingen en mindre og min
dre udgift, efterhånden som pengenes vær
di blev forringet, så inflationen var en for
del for de fleste.
Krigen mærkedes direkte ved at våben
føre mænd blev indkaldt, og 1 af dem faldt.
Konklusionen er, at befolkningen i
Vandborg klarede sig godt gennem hele
omstillingsprocessen fra fæster til selvejer,
evt. af et husmandssted.
I mange andre sogne i Vestjylland blev
bønderne selvstændige og købte deres
sognekirke, ligesom der blev oprettet hus
mandsbrug. Prisudviklingen og lovene
gjaldt jo også for dem, så de gennemløb
sikkert samme positive udvikling i de år,
for der er intet der tyder på at der var spe
cielle forhold gældende i Vandborg.
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Vandborg og Skodborg herreder. Tegnet a f H. Jørgensen. (Fra Thorkild Gravlund: Herredsbogen.
Jylland, 1930, s.269).
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BIOGRAFIER
Det angivne år for køb og salg er året for
underskrivelse af aftalen. Skøderne blev
ofte tinglyst flere år efter.
Niels Jensen Quistgaard, fæster,
senere ejer a f en mellemstor gård
1786 Quistgaards bygninger bliver halvt
skadet under orkanen. De består af
stuehus, lade og fæhus.
1787 Niels Jensen er 28 år, fæster af Quistgaard på knap 7 td. htk, dvs. en mid
delstor gård. Gården er kirkegods
under Ryssensteen. Skylder ved re
stancesagen det årlige landgildebeløb
på ca. 10 rd.
1792 Skylder nu kun 2'/i rd.
1798 Han er med til at købe konge- og kir
ketiender og dermed kirken. Men
kirkegodset, bl.a. Quistgaard, fulgte
ikke med i købet.
1801 Stadig fæster, men ejer et hus som han
udlejer. Som hoveri skal han forrette
»Reiser og Skiftearbejde«.
1802 Kirkeejerne, bl.a. Niels Jensen, køber
Quistgaard. Niels Jensen køber en
jordlod og betaler ved at låne pleje
datterens arv, anbragt i Overformyn
deriet.
1806 Køber sin fæstegård og låner hele kø
besummen af sælgerne, dvs. kirkee
jerne, som han selv er én af!
1825 Niels Jensen dør, og trods krisetider
er han ret velbeslået.
Arendt Peter Varelmann,
født 1751, birkeskriver, fæster og senere ejer
a f Vestergaard, ejendomshandler
1786 Udnævnes til birkeskriver ved Rys
sensteen Birk. Som en del af sin løn
er han fæster af Vestergaard, Vand
borgs største gård på knap 10 td. htk.
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1788 Fæster af gårdene Vestergaard og
Bjerg.
1791 Retssag om der er plads nok til fåre
ne på fællesjorden.
1793 Ønsker Vestergaard optaget i brand
kassen.
1798 Køber Vestergaard og Bjerg, tilsam
men ca. 14 td. htk.
1801-1805 Køber og sælger jord bl.a. i
Vandborg og låner penge til sælgerne.
1803 Køber Rammegaard, et af godserne
under Ryssensteen.
1805 Sælger Rammegaard og køber i stedet
godset Kølbygaard i Thisted amt.
1807 Sælger Vestergaard.
1821 Dør på Kølbygaard.
Poul Christian Pedersen,
gældsplaget optimist
1787 Poul Christian Pedersen, 28 år, fæster
af Nørre Nørgaard på ca. 6 td. htk.
Skylder det årlige landgildebeløb på
12 rd. selv om gården ikke blev ska
det ved orkanen.
1797-98 Skylder ca. 255 rd.
1798 Køber sin fæstegård, men salget an
nulleres straks. Fæster Nørgaardhuus, et hus med lidt jord til, og hans
gæld slettes.
1802 Varelmann køber N. Nørgaard og
udparcellerer den. Poul Chr. Peder
sen køber sin fæstede parcel med hus.
1803 Poul Chr. Pedersen køber endnu en
parcel. Konen Maren dør, og skiftet
viser stor gæld. Ingen af købene er
betalt.
1820 Svogeren Poul Poulsen Vester Dahlgaard er ved at gå fallit på grund af
Poul Christians gæld til ham.
1832 Poul Chr. Pedersen dør som almisse
lem.
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Estrid Bay, f. 1938, bibliotekar og
historiker. Bor nu i O dder og arbejder
på O dder Lokalhistoriske Arkiv.

Mit liv hjemme
og i sogneråds- og kommunalpolitik
A f Hans Larsen
I disse dage, hvor en ny kommunalreform
er ved at være klar, vil jeg fortælle om ar
bejdet i sognerådene indtil kommunalre
formen i 1970, hvor syv oplandskommu
ner blev lagt sammen med Holstebro.
Først vil jeg gerne fortælle lidt om mig
selv og mine nærmeste. Jeg er født på en
gård i Ø strup, et lille sogn, der lå ud til
Odense fjord, hvor vi kunne bade og sejle.
Vi var tre søskende. Min søster Kirsten
født i 1926, min bror Peter i 1924, og jeg
blev født i 1921. Vi havde almindeligt land
brug med heste, køer, grise og høns. Der
blev dyrket byg og hvede, roer og græs. Vi
gik i en skole med fire klasser. En årgang i
1. klasse og to årgange i 2., 3, og 4. klasse.
I skolen havde vi bibelhistorie, danmarks
historie, regning, skriftlig og mundtlig
dansk, botanik om sommeren og naturhi
storie om vinteren, samt gymnastik om
sommeren og husflidsskole om vinteren.
Vi boede tæt ved landsbyens gadekær,
hvor vi legede om sommeren og løb på
skøjter om vinteren. Efter konfirmationen
var jeg karl hjemme. Vi fik flere afgrøder
som asparges, løg, rosenkål og selleri, der
blev solgt til Gartnernes Salgsforening i
Odense. I fritiden spillede vi håndbold om
sommeren, gik til gymnastik og aftensko
le om vinteren og deltog i VU s arrange
menter. Min søster havde været elev på
Danebod Højskole og Odense fagskole. I
1948 blev hun gift med Carlo, og de over

tog hans hjem i nabosognet. H un kom
med i forskelligt offentligt arbejde. I 1971
kom hun i O tterup kommunalbestyrelse,
senere i revaliderings- og pensionsnævnet
for Fyn og var til sidst medlem af Den So
ciale Ankestyrelse. H un døde i november
2002. Min bror Peter hjalp til hjemme.
Han var med i modstandsbevægelsen og
var senere elev på Vestbirk Højskole og
V U ’s højskole Breidablik. I 1950 blev han
gift med Annelise fra Djursland, og de
overtog vores hjem. Peter blev i 1953 ind
valgt i folketinget af Venstre i O tterupkredsen. I 1968 blev han landbrugsmini
ster i Hilmar Baunsgårds trekløverrege
ring. Peter døde i 1970 kun 46 år gammel.
I november 1938 fik jeg plads på en gård
på 50 tønder land i nabosognet. Vi havde
tre medhjælpere, og der var 500 høns. Min
løn var 650 kroner om året. Bagefter var jeg
hjemme, hvor jeg oplevede d. 9. april 1940.
Den 2. november startede naboens søn og
jeg som elever på Grundtvigs Højskole i
Hillerød. Foruden almindelige fag og fore
drag fik jeg delingsføreruddannelse. I køk
kenet var der en kokkepige, Sigrid Sandfær
fra Tvis. Vi blev gode venner og senere for
lovet. Jeg rejste hjem 1. april, og Sigrid blev
elev på Korinth Husholdningsskole. 1. no
vember rejste Sigrid hjem. Jeg fulgte med
og fik plads i Hjerm. Det var en gård på 50
tønder land. Her var jeg enekarl om vinte
ren. Min løn var 1050 kroner om året.
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2. november 1942 mødte jeg som rekrut
ved Livgarden i København. 29. august
blev vi taget af tyskerne. Vi blev interneret
i Sandholmlejren og hjemsendt fire uger
senere. Da bestyreren i Sigrids hjem fik
skarlagensfeber, kom jeg til Tvis 15. juli.
D et blev aftalt, at vi skulle overtage Sigrids
hjem 1. oktober. Vi blev gift 27. oktober
1944 . I februar 1945 blev jeg medlem af
»F-styrkerne« i Holstebro. Disse skulle
eventuelt kæmpe mod tyskerne, men det
blev ikke nødvendigt. I juni blev jeg gen
indkaldt. Det meste af tiden var vi ind
kvarteret i Store Jyndevad, hvor vi gik
grænsevagt sammen med gendarmerne.
1. november 1945 blev vi hjemsendt.
Sigrids fødehjem var gården N yborg i
Tvis. Jorden var rimelig god. Der mangle
de mergel og kunstgødning. Da det sidste
blev drænet, havde vi en pæn avl. I 1947
byggede vi nyt hønsehus. Siden har vi byg
get nye udhuse og i 1972 nyt stuehus. I
årene 1946-1956 fik vi fire børn. Vi drev al
mindeligt landbrug. De første år havde vi
tre tønder land med kartofler. De bedste
leverede vi til kartoffelcentralen i Tvis. Re
sten blev kogt på mejeriet til svinefoder.
Ellers dyrkede vi roer, græs og byg. Vi
havde to heste, tolv køer, ungkreaturer, fi
re grisesøer og opdræt.
Efterhånden kom jeg med i det lokale
foreningsarbejde bl.a. formand for VU på
Holstebroegnen i årene 1947 til 1954. D er
efter var jeg tre år i VU’s landsstyrelse. I
1954 blev jeg regnskabsfører i Tvis Brugs
forening.
O g så til det kommunale. I Tvis var der fi
re lister til sognerådsvalget: bylisten, hus
mandslisten, IM-listen og landbolisten. Til
valget den 4. marts 1958 blev jeg opstillet
som nummer tre på landbolisten, men fik

flest personlige stemmer. Valget fik følgen
de resultat: Bylisten 1 person, husmands
listen 2 personer, IM-listen 2 personer og
landbolisten 2 personer. Jeg blev valgt til
sognerådsformand. Som kasserer valgtes
Ejnar Thomsen, til næstformand og vejud
valgsformand Peter Lysgård (IM), som so
cialudvalgsformand V. Asboe (bylisten).
Jens Eriksen (husmandslisten) blev for
mand for plantageudvalget, og S. Dalgaard
senere formand for skolekommisionen. Vi
var seks landmænd og en stationsmester.
I april 1958 overtog jeg mit nye arbejde.
Min forgænger, Jens Halgård, kom med
folkeregistret, til- og fraflytningsproto
koller, mandtalslisten, skattelisten, ejen
domsskyldsfortegnelsen, attester mm, og
vores dagligstue fungerede herefter som
kommunekontor. Nu var jeg glad for det,
jeg havde lært i VU og som regnskabsfø
rer i Brugsen. De fleste breve til Tvis Kom
mune fik jeg. Der var meget at svare på og
udstede flyttebeviser og andre attester. I
Tvis var der tradition for at holde sogne
rådsmøde den første tirsdag klokken 14.00
i hver måned. Jeg lavede en dagorden, der
blev sendt ud fredag før mødet. Til det før
ste møde skulle der vælges tilsynsførende
til skoler, sognegård og sportspladsen. Des
uden valg af medlemmer til børneværnet,
biblioteksbestyrelsen, kommunale reviso
rer, hegnssyn og vurderingsmænd til ejen
domsskyld. Skolekommissionen blev
valgt senere, efter at der var afholdt møder
i de fire skolekredse. Der var forslag om at
oprette en udpantningscentral. Den blev vi
medlem af. Tvis kommune var medlem af
regnskabscentralen for landkommuner i
Ringkøbing amt. De kom regelmæssigt og
hentede bilagene, lavede opgørelser til
sognerådet og afsluttede regnskabet.
Lidt om folkeregistret: H vert kvartal fik
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Tvis sogneråd 1958-1962. Forrest fra venstre: Sigfred Dalgård, Viktor Arboe, Hans Larsen. Ba
gest fra venstre: Henrik Nørgård, Ejnar Thomsen, Jens Eriksen og Peder Lysgård.

jeg en opgørelse fra sognepræsten om fød
te børn, gifte og døde. Sammen med fraog tilflytning kunne jeg regne ud, hvor
mange personer, der var i kommunen. Den
første opgørelse pr. 1. april 1958 viste, at
der var 1405 personer i Tvis. D et blev ind
berettet til Statistisk Departement.
Skatteligninger begyndte efter nytår.
Først lavede jeg to mandtalslister, der in
deholdt oplysninger om skatteyderne.
Den ene skulle amtstuen have til udreg
ning af statsskatten. Derefter skulle der
sendes lønsedler og selvangivelser ud. Ind
imellem fik vi kopier af de tilflyttedes selv
angivelser, oplysningssedler om bil- og
traktorhandler, køb af tv mm. Den sidste
uge af januar skulle jeg lave folketings
valglister, som skulle ligge til eftersyn 1.10. februar. Alt arbejde blev skrevet i hån

den.
De første dage af februar samledes sog
nerådet for at gøre klar til ligningen, hvor
til vi fik hjælp af to skatterådsmedlemmer.
Først blev sognerådet lignet. Derefter blev
vi delt i to hold. Først blev alle landmæn
dene lignet. Derefter de fastlønnede folk
fra Tvis by, pensionister og unge menne
sker fra landet - i alt ca. 700 personer. Så
skulle der sendes besked ud om ændringer
i selvangivelser og indkaldes til »torskegil
de«. Det sidste foregik først i marts, og her
lod vi skatterådsmedlemmerne drøfte an
sættelserne. Derefter lignedes kommune
skatten. De første år kunne vi forhøje selv
angivelsen med indtil 30% og nedsætte
den med indtil 50%. Derefter regnede kas
sereren og jeg kommuneskatten ud. Skat
telisten lå til eftersyn en uge. Mange stu-
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Tvis sogneråd 1962-1966. Forrest fra venstre: Kjeld Grønbæk, Hans Larsen og Ejnar Thomsen.
Bagest fra venstre: Sigfred Dalgaard, Thomas Petersen, Peder Lysgaard og Niels Mikkelsen.

derede skattelisten omhyggeligt. Folk
kunne se, hvad de skulle betale i skat, men
ikke deres ansættelse. Efter at vi havde få
et statsskattelisten hjem, fik kassereren og
jeg travlt med at udfylde skattekortene og
sende dem ud til folk. Vi havde kontortid
i sognegården hver fredag, hvor folk kun
ne betale deres skatter. Den første i hver
måned udbetaltes folkepensioner.
1 1958 fik vi nye skolelove. I Tvis var der
fire skoler. Vi fik amtsskolekonsulent Sø
gård til at redegøre for fremtidens skole
forhold i Tvis. Efter at sognerådet havde
været ude at se forskellige skoler, blev vi
enige om at starte et samarbejde med arki
tekt Kjær, Ølgod. De to skoler skulle ned
lægges, og eleverne skulle flyttes til en ny
7-klasset skole i Tvis.
Halgård skole, som fik elever fra Mej

dals mange tilflyttere, skulle udvides til en
4-klasset skole. Den var klar i 1961. Det
blev efterhånden nødvendigt at bygge syv
nye lærerboliger. I 1968 blev Halgård sko
le udvidet. I 1980 kom endnu en udvidel
se, og skolen blev til en 2-sporet skole med
230 elever. Tvis Centralskole blev bygget
på Fuglsang jord, som sognerådet havde
købt. Skolen blev taget i brug i 1964. Fra
1978-1980 fik skolen en stor udvidelse og
blev overbygningsskole for Halgård, Nr.
Felding og Tvis skoler med 353 elever.
I 1959 var der kommet en vejlov, som
gav kommuner med lange vejstrækninger
pr. indbygger større refusioner. Tvis kom 
mune fik asfalteret 28 km veje og bygget
fire nye broer. Det kostede 1,5 millioner
kroner, og vi fik refunderet 1 million kro
ner - folk var tilfredse.
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Hans Larsen med valglisterne 23. august 1961.

I 1961 var der forslag om at bygge et al
derdomshjem. Det blev senere ændret til
et plejehjem med plads til 21 beboere, og
det blev taget i brug i 1967.
H er er et eksempel på en dagsorden til et
sognerådsmøde. Det er til mødet den 7. ju
li 1959 klokken 14.00.
1. Cirkulærer, bekendtgørelser, antallet
af beboere 1. juli 1959: 1472.
2. Udstykningssager.
3. Ansøgninger fra fem elever om
tilskud til efterskoleophold og fra
Ringkøbing Amts børneværns
forening, skolehjemmet Vesterled,
Kræftens Bekæmpelse, Tekniske
skoler i Herning og H olstebro for
seks elever fra Tvis.
4. Ansøgning til dommeren i H ol
stebro om tilladelse til udpantning
af april kvartals skatter.
Januar kvartals skatter overgives til
pantefogeden til inddrivelse. Besøg
af pantefogeden på næste møde
vedrørende skatterestancer.
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Kommunekasserer Ejnar Thomsen deler bol
cher ud 23. august 1961.

5. Besøg af arkitekt Kjær Ølgod, der
vil forelægge planer til skolebygge
riet, lærerboliger m.m.
6. Der er ønsker om en renovations
ordning. Skal Mejdal med sammen
med Tvis by?
7. Lukket del af mødet. KL søger om
folkepensionen. MS søger om enke
pension, og KD søger om kørsels
godtgørelse for transport til Århus
Kommunehospital med sin søn.
8. Eventuelt.
9. Besøg af ingeniør O le Vind Jensen,
Phønix, til besigtigelse og drøftelse
af vejarbejder m.m.
I august 1961 blev Tvis meget omtalt. An
ledningen var, at der blev afholdt en af
stemning om en konditorbevilling. Det var
første gang, at de 21-årige havde valgret. Vi
havde besøg af journalister fra syv aviser
plus omtale i flere andre aviser. Bevillingen
blev nedstemt.*)
*) Der fandtes i forvejen en konditorbevilling i Tvis.
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I 1963 forelå den første skitse til en
kommunesammenlægning lavet af lokale
am tsrådsm edlemmer og sognerådsformænd. Den gik ud på, at de 93 sognekom
muner skulle ændres til 33 store kommu
ner. D er blev ikke taget hensyn til købstæ
derne. Udover en masse snak skete der in
genting. I 1965 forelå en ny skitse, hvor
der blev taget hensyn til købstæderne. I
1966 blev den nuværende storkommune
skitseret, og der blev realistiske forhand
linger, hvor to repræsentanter fra H olste
bro, Råsted, Idom, Nr. Felding, Tvis, Mejrup og Naur-Sir deltog. Senere kom Bor
bjerg med, og resultatet blev, at Holstebro
storkommune blev en realitet fra 1. april
1970. Der blev valgt fem repræsentanter
fra oplandet, hvoraf jeg var den ene.
1. november 1964 blev Erik Høje fra
regnskabscentralen ansat som kæmner i
Tvis. Kommunekontoret blev flyttet op i
sognegården - en stor lettelse for familien
og migEt par ting mere fra Tvis. I 1958 var der
50 beboere i Mejdal, i 1970 godt 1000 be
boere, i dag 2400 beboere. I hele Tvis sogn
bor der i dag ca. 4000 beboere.

I 1965 købte sognerådet Ejnar Thom 
sens jord. Vi udstykkede 27 grunde. 1 1972
udstykkede Holstebro kommune resten,
så der i alt blev 80 grunde. I 1973 købte
Holstebro kommune gården Bannestrup
og udstykkede den til Bannestrupparken
samt Klostervej med i alt 125 grunde.
I 2003 købte H olstebro kommune Vestergårdsvænget, hvor byggeriet er i fuld
gang med parcelhuse.
I 20 år var jeg medlem af Holstebro
skatteråd. I 1970 blev jeg valgt til H olste
bro byråd, hvor jeg kom i teknisk udvalg
og socialudvalget. Fra 1974 til 1978 var jeg
socialudvalgsformand - en interessant og
til tider krævende opgave. Dermed slutte
de 20 års kommunalt arbejde.
N år jeg i dag tænker tilbage på mine man
ge år i kommunalt arbejde, kan jeg se til
bage på en stor udvikling fra »kommune
kontoret« i dagligstuen til rådhuset i H ol
stebro med flere hundrede ansatte.
Det har været spændende og interessant
at være med i det kommunale arbejde gen
nem alle årene.

Hans Larsen
Født 1921 i Ø strup på Fyn.
Flyttet til Tvis 1944.
I sognerådet 1958-1970,
alle år som formand.
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