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Hardsyssels Årbog årgang 2021
Af Gudrun Gormsen. - Årets udgave
af Hardsyssels Årbog kommer som
sædvanlig vidt omkring. Geografisk
set er der fortællinger fra mange
forskellige steder i Vestjylland, og
tidsmæssigt spænder artiklerne fra
oldtiden til nutiden.
I forbindelse med anlægget af Hol
stebro-motorvejen fandt Holstebro
Museum i området omkring Mejrup
flere lange rækker af huller, der lå
som nogle markante bælter gennem
landskabet. Hvad det er, og hvad alle
disse huller betyder, fortæller Astrid

Skou Hansen om i »Linjer i førromersk kulturlandskab - nordvestjyske hulbælter og deres placering i
landskabet«.
Fra den tid, vi kalder »mands
minde«, beretter Per Anker Jensen
om Sdr. Vium, hvor han voksede
op i 1960-erne. Han fortæller om,
hvordan byen i det 20. århundrede
oplevede to storhedstider, som stationsby i begyndelsen af århundredet,
og igen midt i århundredet i forbindelse med Danmarks sidste store
hedeopdyrkning.

Mindesten for våbennedkastning under besættelsen ved Isenbjerg sydøst
for Ikast. Billedet er fra afsløringen den 5. maj 1995. (Foto: Kurt Larsen, Ikast
Lokalhistoriske Arkiv).
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En modstandsgruppe i Ikast modtog i 1944 og foråret 1945 i alt 44 tons
våben. (Foto: Nordjyllands Kystmuseum).
Ove Nørholm fortæller om våbennedkastninger ved Ikast i 1944 og
1945. Han har fundet frihedskæmpernes egne beretninger om begivenhederne på Ikast Lokalhistoriske
Arkiv, og det er spændende læsning.
Hans Henrik Hjermitslev skriver
om Staby Højskole og den tid, hvor
højskolen uddannede lærere til de
vestjyske vinterskoler, og kalder
skolen i Staby for et vestjysk talentakademi.
På Vesterbjerg i Lemvig står en
mindesten over folketingsmand
Christen Aaberg. Den er skabt af
Carl Numelin. Claus Navntoft har
undersøgt, hvem han var, og det er
en historie, som begynder i Rusland
i 1812.
I 1948 begyndte en ung københavner som førstelærer på Idom
Skole. Evald Sønderby fortæller om
mødet mellem den moderne lærer

og det mere traditionelle sogn. I 1971
blev jernbanen mellem Skjern og Videbæk nedlagt. Ole Edvard Mogensen fortæller den kun 20 km lange
banes historie.
Coronaen har nu i lang tid præget
danskernes hverdag, og Jens Erik
Villadsen og Hans Herping sammenligner, hvordan gudstjenester fandt
sted under den spanske syge og i
coronatiden.
Endelig beretter forfatteren Ida
Jessen på baggrund af sin seneste
roman »Kaptajnen og Ann Barbara« om taterne og taternes særlige
sprog. Den lille artikel er illustreret
med nogle akvareller af Kristian
Marius Testrup Jacobsen, der viede en stor del af sit liv til at male
natmandsfolket. En stor del af hans
værker findes i dag på RingkøbingSkjern Museum.
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En erfaren leder i formandsstolen
Af Annette Holm. - Sidste år blev
Gudrun Gormsen formand for Hardsyssel Historiske Samfund af 1906,
og det er en erfaren leder, der nu har
det store overblik, for hun har også
siden 2017 redigeret foreningens
årbog. Hun har derfor spekuleret
meget over, at der skal fornyelse til,
ikke mindst for at tiltrække flere medlemmer, men spørgsmål er, hvad det
skal være, og med hvem.
- Jeg tror, det er vigtigt at styrke
samarbejdet med de lokalhistoriske
arkiver og museerne, for jo bredere
funderet, vi er, jo stærkere står vi.
Der er ingen tvivl om, at de gamle
amtshistoriske samfund, hvoraf de
ældste er 100 år eller mere, har haft
en markant betydning. Dengang
var der ikke så mange museer og
lokalarkiver. Vi oplever nu, at det er
den ældre del af befolkningen, der
er medlemmer, og at medlemstallet
falder. For at få det til at stige, må vi
arbejde for at styrke interessen for
Vestjyllands historie, siger Gudrun
Gormsen. Derfor lægger hun et stort
arbejde i at redigere årbogen og gøre
den relevant for folk i dag ved at udvælge emner, som folk gerne vil læse
om. Hun synes også, at foreningens
avis, Hardsyssel Tidende, er et godt
aktiv, glæder sig over, at den er blevet
godt modtaget, og er stolt over, at den
kommer langt omkring.
- Med avisen kan vi gøre noget,
som folk synes er interessant og formidle historien på en anden måde

Gudrun Gormsen overvejer, hvordan Hardsyssel Historiske Samfund kan få
flere medlemmer ved samarbejde og nye aktiviteter. (Foto: Hans Herping).
end i årbogen, siger Gudrun Gormsen.
Hun har selv været medlem, siden
hun i 1986 flyttede til Holstebro, har
siddet nogle år i bestyrelsen, hvor
opgaverne bliver delt, og syntes, at
redigering af årbogen var en spændende opgave. Da der skulle vælges
ny formand, sagde hun ja til at sidde
i formandsstolen, fordi hun synes, arbejdet i foreningen er interessant, og
så er det vigtigt, at man også påtager
sig poster, hvor der skal gøres noget.
- Historisk Samfund er et af de ste-

der, jeg i kraft af min baggrund fagligt
og personligt synes, det er vigtigt at
følge med. Ringkøbing Amt har altid
haft dygtige lokalhistorikere, der har
lavet et solidt arbejde, så Historisk
Samfund er med til at afspejle den
midt- og vestjyske identitet, siger
Gudrun Gormsen.
Den har hun selv beskæftiget
sig med i mange år, for hun blev i
1979 mag.art. i europæisk etnologi
og skrev speciale om hedebonden
Peder Knudsens dagbog 1829-57.
Derefter var hun ansat på Sydhim-

merlands Museum i Hobro til 1986,
hvorefter hun blev museumsinspektør på Hjerl Hede.
I 1993 skiftede hun til Skive Museum, og det er netop her, Per Lunde
Lauridsen, hun afløste som formand,
nu er blevet leder. I 2008 gik turen
tilbage til Hjerl Hede og et par år efter
til Billund Museum i en lignende periode, inden hun sluttede sin karriere
på arbejdsmarkedet med et barselvikariat på Lemvig Museum. Gudrun Gormsen sidder i redaktionen
af Landbohistorisk Tidsskrift og er i
gang med at redigere en ny bog for
Det grønne Museum, tidligere Dansk
Landbrugs Museum, om dansk landbrugshistorie fra 1945 til i dag. Nyere
dansk landbrugshistorie og udvikling
samt hedens kulturhistorie har ligesom den vestjyske lokalhistorie altid
interesseret hende, tillige med udviklingen i landdistrikterne i dag og
historisk set. Hun har derfor skrevet
mange artikler om disse emner i historiske og etnologiske tidsskrifter, ligesom der har været bud efter hende
som foredragsholder.
Nu lægger hun som pensionist
et arbejde i Hardsyssel Historiske Samfund og satser på at
få styrket det regionale samarbejde med andre, der beskæftiger sig med lokalhistorie og
historie, for det synes hun, der
er brug for.

Arkiverne skal synliggøres i portrætartikler
Af Annette Holm. - Rundt om i det
store område, som Hardsyssel Historisk Samfund dækker - det tidligere Ringkøbing Amt - er der rigtig
mange lokalhistoriske arkiver. Dem
vil foreningen gerne være med til
at synliggøre og markedsføre i en
større regional sammenhæng.
Hans Herping, der er foreningens
sekretær, pr-ansvarlig og lektør, har
nemlig fået den idé, at han fremover
med jævne mellemrum vil lave portrætartikler om de lokalhistoriske
arkiver.
- Artiklerne vil primært blive bragt
i foreningens nyhedsbrev til medlemmerne og på hjemmesiden. Ud
over at synliggøre det enkelte lokal2

-

HARDSYSSEL TIDENDE

historiske arkiv og folkene bag det,
vil der i artiklerne blandt andet blive
lagt vægt på spændende historier,
som måske netop kendetegner dette
arkivs lokalområde, siger Hans Herping.
Baggrunden for projektet er, at der i
arkiverne af mange mennesker ydes
en stor frivillig indsats for at samle
lokalhistorien i fortid og nutid op, så
den bliver registreret og gjort nærværende for borgere i de respektive
lokalområder i dag og for fremtidige
generationer.
- På den måde skabes der en
guldgrube af gode historie om mennesker, lokalsamfund og udvikling.
Historier, der hver for sig og samlet er

med til at skabe og styrke den lokale
identitet. Men tilsammen er det jo det
store sus fra den nære lokalhistorie,
der er med til at skabe den identitet,
vi vedkender os som borgere i det
midt- og vestjyske område, siger
Hans Herping.
Han er helt på det rene med, at
det vil tage meget lang tid at komme
rundt til alle de lokalhistoriske arkiver.
Nu tager han fat på opgaven og håber, at serien også vil være med til at
skærpe Hardsyssel Historisk Samfunds profil som regional forening
både indadtil og udadtil.
Hans Herping er idemand til en serie af artikler om de lokalhistoriske
arkiver.

LAD TUREN GÅ TIL

Adelsfrøken valgte livet på heden
Af Kurt H. Jørgensen. - Midt i Skov
Olesens Plantage på grænsen mellem Herning Kommune og IkastBrande Kommune finder man en
mindesten for Jomfru Rist. Det er
navnet på den ensomme hedeboer,
der blev udgangspunktet for udstillingen »Efterkommere« i Kunstpakhuset i Ikast i 2015 i anledning af 200året for hendes fødsel. Mindestenen
bærer teksten: »Jomfru Rist boede
her i ensomhed omkr. 1880.«
I 1954 bragte Herning Folkeblad
en artikel under overskriften Eneboersken. En udførlig beskrivelse af
hendes livsvilkår på det øde sted,
men også med gætterier omkring
hendes skæbne. Der blev gisnet om
fejlslagne kærlighedsdrømme. Det
gådefulde skær bidrog hun selv til
ved ikke at være særlig meddelsom.
Hendes fulde navn var Johanne
Severine Frederikke Rist, og hun
blev født 7. november 1815 ved
Birkerød. Slægten Rist kan spores
tilbage til 1500-tallet og opnåede
adelspatent i 1600-tallet. Johannes
forældre boede på gården Rudegård

På grænsen mellem Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune finder
man en mindesten for Jomfru Rist. (Foto: Bent E. Hansen).
og befandt sig i de højere sociale lag.
Faren rodede sig ud i flere ægteskaber og mange børn, og det skulle
blive afgørende for Johanne Rists
skæbne. Efter to ægteskaber fik han
ung pige i huset til børnene, og det
har udviklet sig til mere end børne-

pasning, for i 1815 gennemførtes et
privat bryllup på Rudegård mellem
Rist og jomfru Dorthea Conradsen.
Umiddelbart efter brylluppet blev jordemoderen tilkaldt for samme dag at
forløse et tvillingepar. Den ene har
været svagelig og blev hjemmedøbt

straks, og hun døde to uger senere.
Den anden var Johanne, den senere
jomfru Rist. I alt kom der syv nye
børn til i det ægteskab. Men faren
fik økonomiske problemer, forlod
gården, og uden arv blev Johanne
sat på gaden i en alder af 42 år, og
var henvist til sine søskendes gavmildhed. I stedet tog hun imod et tilbud om at blive husjomfru på Hesselbjerggård, og sådan kom hun til
Hammerum Herred.
Ejeren var ingen god landmand,
og efter otte år måtte han sælge gården. Forinden var Jomfru Rist dog
fratrådt, sikkert fordi han ikke havde
råd til at aflønne hende. I stedet blev
det ordnet, så hun fik et lille jordstykke. På det byggede hun en hytte i
to rum, stue og stald, med plads til
ganske få møbler og nogle dyr. Og
her holdt hun sig for sig selv.
På hendes ældre dage slap kræfterne op. Familien hentede hende til
København og lejede et værelse til
hende. Her døde hun 14. juni 1899
af lungebetændelse.

De små huse ved Oddesund
Af Jens Erik Villadsen. - Igennem alle
de år, jeg har kørt til Thy via Oddesundbroen, har jeg hver gang set og
beundret de små sommerhuse, der
ligger i strandkanten nord for vejen
umiddelbart før broen. Jeg har også
mange gange tænkt, hvordan man

har kunnet få lov at bygge så tæt på
stranden. Det er der en forklaring på:
Da Oddesundbroen blev bygget
(taget i brug 1938), var husene opført
som små skure uden toilet eller bad
til de arbejdere, der byggede broen.
De fik lov at blive på stedet, og i løbet

af 1940-erne blev medarbejdere ved
DSB tilbudt at købe dem.
Siden da er mange af husene gået i
arv fra generation til generation. Selv
om mange af husene er meget små
og først i nyere tid har fået mulighed
for at få installeret strøm, vand og

toilet, har der altid været rift om dem.
Så kan man da bare håbe, at de
får lov at blive liggende på stedet,
selv om de måske ikke passer ind i
en strømlinet lokalplan. Det er jo et
stykke unik kulturarv, som vi ikke har
for meget af.

De små hyggelige, og meget specielle huse, langs
strandkanten ved Oddersundbroen.
(Foto: Jens Erik Villadsen).
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Åben krig mellem digterpræsterne Karl Lau
Af Jon Høgh. - Det forlyder, at der
mellem de to store danske digtere,
salmedigteren Karl Lauritz Aastrup
og dramatikeren Kaj Munk, engang
har været åben krig.
Hardsyssel Tidendes udsendte
har i den forbindelse opsøgt fru Trine
Skelby, der bor i Klitten nogenlunde
midt imellem Aastrups og Munks
sogne.
Fru Skelby indvilger straks i at
fortælle, og hun siger, at de to præster tilsyneladende havde det godt
sammen, lige efter at Munk i 1924
kom til Vedersø. Da havde Aastrup,
der jo kommer fra Ulfborg, været i
Husby et år.
- Jeg tror, at de havde stor glæde
af hinanden. De har vel drøftet deres
fælles interesser, litteratur og teologi,
og så gik de på jagt sammen herude
i Klitten og plantagerne og også andre steder. Men så skete der noget
mellem dem under en jagttur, som
Aastrup ikke brød sig om. Pludselig
var Munk gået foran og blev væk
mellem nogle træer og buske. Der
affyrede han et skud, og så råbte han:
Aastrup, Aastrup! Aastrup blev bange, fordi han troede, at pastor Munk
var kommet noget til. Han løber så i
retning af, hvor skuddet kom fra, og
der ser han, at Munk står med noget
i hånden, som viser sig at være et
glansbillede, som han havde samlet
op i skovbunden. Billedet forestillede
en engel med vinger, og som den
spasmager, Munk kunne være, siger
han: Se, Aastrup; jeg har skudt en
engel. Ja, det tog pastor Aastrup ham
altså ilde op, og de gik ikke så meget
på jagt sammen mere efter det.
Men der var også noget andet her
i deres første tid som nabopræster,
der generede Aastrup ved Munk. De
kørte nemlig tit på kortere ture sammen, hvor fru Aastrup selvfølgelig
var med – det var før Munk blev gift
med Lise. De skiftedes gerne til at
køre, og så var det engang Aastrup
hentede Munk, men han havde
sat fruen af oppe ved den hullede
grusvej, fordi hun var højgravid. Det
morede Kaj Munk sig meget over.
Men det var hans tur til at køre, og
han kørte gerne stærkt. Efter at fru
Aastrup var steget på, kørte de så
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Salmedigteren K.L. Aastrup.

Dramatikeren Kaj Munk.

på deres tur. Jeg ved ikke hvor. Men
da de kom tilbage igen, ville Aastrup
gerne, at hans kone, hun hed for resten Vibeke, kunne komme af ved
grusvejen. Men i stedet for trådte
Munk på gaspedalen, og de fór over
hullerne i den vildeste fart. Så vidt
jeg ved, skulle de være blevet hos
Munk om aftenen, men Aastrup, der

var mere alvorsmand, besluttede, at
de skulle tage hjem.
Da barnet var kommet, købte de
selvfølgelig en barnevogn til at trille
hende i. Men så blev pastor Munk
gift med Lise, og en lille ny meldte
sig snart i Vedersø Præstegård. Det
var Yrsa, og hun er fra ´30. Men dengang havde de ikke mere brug for

K.L. Aastrup, 1929.

barnevognen i Husby, hvad de nu
fik siden. Aastrup tilbød Munk, at de
kunne låne barnevognen. Det tog de
med tak imod, det kunne vel også
bare mangle andet. Men så fik de jo
brug for den igen, gjorde Aastrups,
det har nok været omkring 1932, og
de bad om at få den tilbage. Som tak
for lån lod Munk hos en malermester
i Ringkøbing vognen male. Men det
var ikke så godt, for det gjorde pastor
Aastrup meget vred, og der kom meget ondt ud af det. Ja, er det endda til
at forstå? Men han skrev i hvert fald
et skrapt brev til Munk om, at han
nok selv skulle bestemme, om deres
barnevogn skulle lakkes eller ej. Og
vil du tænke dig – der gik ikke mindre
end 8 år, hvor de to præstefamilier
ikke så hinanden. Bagefter talte de
ligefrem om 8-årskrigen! Jamen, er
det da til at forstå, og så over sådan
noget! En skulle jo næsten tro, at det
var dem, der var på konfirmandholdet.
Mens striden stod på, det må have
været i 1936, da der var højtideligheder i kirkerne, fordi det var 400
år siden, at Reformationen havde
fundet sted her i landet, skrev pastor Aastrup nogle salmer, som han
selv klipsede sammen i små hæfter. Han skrev sit navn i dem og gav
dem til sine sognebørn, hvis navne
han også havde skrevet. Men han
havde flere til overs, og så kom han
på den tanke også at sende et med
en tilsvarende hilsen til Lise og Kaj
Munk. I december samme år sendte
Munk så en takkehilsen med dedikation, sådan hedder det vist. Men han
havde kun skrevet Vibeke Aastrups
navn. Det gjorde Aastrup rødglødende, og han sendte bogen tilbage med
den besked, at han ikke burde have
givet til kende, at Aastrup ikke var
modtager. Munk var jo hurtig og rap
i replikken, så han skrev til Aastrup,
at dersom han havde haft til hensigt
at ødelægge hans juleaften, så ville
han gerne glæde ham med, at det
var lykkedes.
Her sønden for, hvor jeg bor, ligger
’æ Hummelmos’. Ingen af præsterne
var fuldstændigt klare over, om ’æ
Hummelmos’ hørte under Husby eller Vedersø. Men så døde en mand

uritz Aastrup i Husby og Kaj Munk i Vedersø
FA K TA O M D E T O P R Æ S T E R
Kaj Munk - Født i Maribo den 13. januar 1898.
Allerede som 5-årig var han forældreløs og kom i pleje hos Marie og
Peter Munk i Opager.
Skolegang i Vejleby Skole hos Martinus Wested.
Student 1917 fra Nykøbing Falster Katedralskole. Kort før studentereksamen skrev han her sit første drama, ’Pilatus’.
Teologisk kandidat 1924, samme år kaldedes han som sognepræst for
Vedersø Sogn, hvor han forblev til sin død i 1944.
Tilknyttedes i 1931 Jyllands Posten som journalistisk medarbejder. Skrev
omfattende journalistik, der indtil slutningen af ´30erne ofte var meget
højreorienteret. Efter den tyske besættelse af Danmark i 1940 behandlede
han i sine politiske artikler stort set kun og kompromisløst spørgsmålet
om, hvordan fædrelandet kom bedst gennem krigen. Det var det, der
kom til at koste ham livet.
Kaj Munk var det 20. århundredes største danske dramatiker.
Karl Lauritz Aastrup - Født i Ulfborg den 26. november 1899.
Hjemmet var præget af solid vestjysk kultur.
Student fra Ribe Katedralskole 1917.
Teologisk kandidat 1923, samme år kaldedes han som sognepræst i
Husby-Sønder Nissum Sogne, der er beliggende en halv snes kilometer
vest for Ulfborg, hvor han forblev indtil 1946. Provst 1940 for UlfborgHind Herreders provsti. I tiden 1946-67 domprovst over Fyns Stift og
sognepræst ved Odense Domkirke.
Teologisk knyttet til Tidehverv.
Død 1980. Begravet på Husby Kirkegård.
Karl Lauritz Aastrup var det 20. århundredes største danske salmedigter.

Jægeren Kaj Munk, ca. 1930.
dernede efter at have ligget syg
længe. Da han mærkede, hvad vej
det gik, bad han pastor Aastrup om
at komme hjem til sig for at hjemmeberette ham, ja, altså, for at føre
ham til alters.
Nogle år senere blev hans søn
ramt af samme sygdom, men han
bad pastor Munk om at komme i
samme ærinde. Da Kaj Munk efter
hjemmeberettelsen sad i sit studere
kammer, skrev han et brev til Aastrup.
Jeg er af den mening, at hvad han
skrev, ikke var pænt. Han nævnte,
at når sønnen havde sendt bud efter ham, så måtte det være fordi,
pastor Aastrup ikke havde slået til
som præst, da faderen lå dødssyg.
Man skal holde op med at gå på jagt,
når man ikke længere kan ramme
en hare, stod der i brevet, men allerværst var det da, at han opfordrede Aastrup til at søge sin afsked.
Ja, sikke noget. Det kunne han ikke

være bekendt. Aastrup var i hvert
fald ked af al den hurlumhej. Det var
fru Aastrup og fru Munk også, ved
jeg. Det kom måske til en mildnelse
imellem dem, jeg ved det ikke rigtigt.
Så blev Munk jo myrdet, og det var
forfærdeligt trist. Aastrups sørgede
meget og kom i kontakt med fru Munk,
der bad pastor Aastrup være der, når
de kom med Munks kiste den 6. januar ´44. Det glædede ham meget
midt i det hele. Det gjorde det også,
at fru Munk gerne ville have ham til
stå ved sin side, da hun gav hånd til
alle de mange, jeg tror, at det drejede sig om flere tusinde, der deltog
i begravelsen.
Det kan jo ligefrem gøre ondt inde
i en på begge præsters og digteres
vegne at fortælle det her. Men også i
mig selv. For jeg kunne jo så grumme
godt lide dem begge med hver deres
særheder. Men sådan nogen har vi
jo alle’, slutter Trine Skelby.
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Det kommunale selvstyre
Fjaltring-Trans Sogneråd ca. 1920.
Det var stadig en flok gårdejere og
ingen kvinder, selvom de havde
haft muligheden siden 1908.
Billedet nederst.- 1886 Kommunevalg i Fjaltring-Trans. Det er anført
hvem man stemmer på og hvor
meget vælgeren har betalt i skat.

Af Jens Erik Villadsen. - Den 16.
november skal vi vælge by- og regionsråd. En ret, vi i dag betragter
som en selvfølge. Vi kan stemme - og
lade os vælge til, men vejen dertil har
været lang.
I købstæderne fik de mest velhavende på et tidligt tidspunkt en vis
indflydelse på byernes styre. På landet var det i fæstetiden godset og
dermed herremanden, der var den
vigtigste administrative ramme om
bøndernes liv.
Omkring 1800 begyndte man på
en modernisering af fattigvæsenet,
så borgere, der ikke selv kunne
skaffe sig føden, kunne få fattighjælp.
Hjælpen skulle de modtage af det
sogn, hvori de var født og opdraget.
I hvert sognedistrikt blev fattigvæsenet bestyret af en sognekommission
bestående af præsten, politimesteren, en af sognets største jordbesiddere, dvs. ofte en godsejer, og tre
eller fire af de bedste sognemænd.
I 1814 fik vi en reform for folkeskolen, der gav sognepræsten en omfattende forvaltningsopgave. Præsten
blev formand for skolekommissionen, som - ud over ham selv - bestod
af »skolepatroner«, dvs. folk, der ejede mere end 32 tdr. hartkorn, samt
skoleforstandere, der var udpegede
blandt sognets hæderligste bønder
af den amtslige skoledirektion.
I 1841 blev der i hvert sognedistrikt
oprettet et Sogneforstanderskab,
hvor nogle få privilegerede kunne
stemme - og vælges til.
6
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I 1867 fik man en »Landkommunal
lov«, der udvidede det kommunale
selvstyre. Sogneforstanderskabet
blev afløst af Sogneråd. Året efter
fik man en tilsvarende lov for byerne.
Sognekommunernes hovedopgave var forvaltning af fattigvæsenet og skolevæsenet, samt vejene.
Sygehusvæsenet lå i amternes regi.
I byerne var opgaverne flere og øgedes løbende med bl.a. renovation,
kloakering og vand- el- og gasforsyning.
Der var ikke noget med hemmelig
afstemning, og det er nøje opført i
sognerådsprotokollen, hvem der har

stemt på hvem. I 1901 blev der indført
skriftlig og hemmelig afstemning.
»Den privilegerede klasse« og
»Den almindelig vælgerklasse«
I Fjaltring-Trans sogneråd var der
valgt ni medlemmer til sognerådet,
som blev valgt for seks år. Dog således, at de var valgt forskudt. Der
blev valgt fem fra »Den privilegerede klasse« for seks år. Det var den
femtedel, der betalte mest i skat til
kommunen. Tre år efter blev der så
valgt fire mænd fra »Den almindelig
vælgerklasse« i seks år. Det var de
stemmeberettigede mænd over 25

år med egen husstand. Kvinder og
tyende havde ikke stemmeret. Altså
havde den femtedel af de stemmeberettigede og valgbare mænd, der
betalte mest til kommunekassen, til
enhver tid fem ud af ni medlemmer
i sognerådet.
Kvinder og tyende får
valgret til kommunale valg
I 1908 blev den kommunale valglov
ændret. Man indførte lige og almindelig kommunal valgret for både
kvinder og tyende. Især valgret til
tyende var mange imod. Hidtil havde
man ikke haft nogen form for politisk
indflydelse, hvis man var en del af
en andens husstand. Det var forløberen til den nye grundlov i 1915,
hvor kvinderne og tjenestefolk uden
egen husstand fik valgret til Folke- og
Landsting. Endelig i 1916 bortfaldt
den privilegerede valgret til sogne,
by- og amtsråd. Altså at »Den privilegerede klasses« ret til, at man til enhver tid var sikret flertallet over »Den
almindelige vælgeklasse«, bortfaldt.
Kommunalreformer
I 1970 blev sognerådene nedlagt,
da landsognene blev sammenlagt,
eller blev en del af den nærliggende
købstads kommune, så der på det
tidspunkt blev 277 kommuner mod
før 1098.
Amterne blev reduceret fra 25 til
14. Og igen i 2007 blev 270 kommuner nu reduceret til 98 kommuner, og
amterne blev til fem regioner.

3.000 fotografiske glasplader
hos hinanden kan hente hjælp, når
de støder ind i problemer med for eksempel digitalisering af glasplader.
De er nemlig kun to, der arbejder
på nettet med digitalisering, og Bodil Agerskov måtte med bistand fra
arkivkonsulent Jens Lundby lære
sig selv alt, da hun for en halv snes
år siden kom i bestyrelsen og blev
arkivleder.
- Arkivet står stærkt i billeder, som
vi har rigtig mange af, men den største del er fra før 1950, så vi vil gerne
have nyere fotos. Vi mangler at få
billederne digitaliseret og registreret.
Det er vores hovedopgave, og man
skal ikke sprede sig over for meget.
Så bliver det bare for uoverskueligt,
siger Bodil Agerskov.
Et år efter foreningens stiftelse
blev der åbnet lokalhistorisk arkiv i
kælderen under byens ældrecenter.
Her havde det til huse frem til 2004,
da centret skulle bygges om, og arkivet flyttede til den gamle lærerbolig,
hvor det blev mere synligt fra hovedgaden. Efter en renovering fik arkivet
i 2010 rådighed over hele bygningen
og kunne indvie de flotte lokaler.
Foreningens formål er nu som altid
at indsamle, registrere og opbevare
lokalhistoriske materialer samt
gennem oplysning om og udstilling
af materialet at gøre det tilgængeligt for offentligheden. Det er alt det
flade, altså tekst, fotos, dias, film og

Jens Fjord og Bodil Agerskov i arkivets flotte lokaler, hvor lokalhistorien er
rigt repræsenteret. (Foto: Annette Holm).
Af Annette Holm. - Videbækegnens
Lokalhistoriske Forening blev stiftet
i 1982, fordi Carl Haahr, der brændte
for lokalhistorie, havde fået fotograf
Lunds 3.000 fotografiske glasplader,
som han ønskede skulle bevares.
Han henvendte sig til Jens Fjord om
hjælp, og de blev enige om, at det
skulle ske i en forening, for der var
materiale til at starte med.
- Dengang blev glaspladerne opbevaret hjemme hos Carl Haahr. Nu
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befinder de sig på lokalarkivets loft.
En del af pladerne er blevet gennemset og nogle fremkaldt, men
størstedelen mangler stadig, siger
Jens Fjord, der i dag er foreningens
formand.
Det får næstformand og arkivleder
Bodil Agerskov til at indskyde, at hun
har et ønske om, at de lokalhistoriske arkiver i Ringkøbing-Skjern
Kommune vil oprette en eller flere
erfa-grupper, hvor medlemmerne
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lyd, som arkivet tager sig af, mens
det egnshistoriske museum i Vorgod
tager sig af genstandene.
Jens Fjord fortæller, at de i arkivet
er to udfarende medlemmer, som har
holdt foredrag, arrangeret busture i
lokalområdet, byvandring i Videbæk
og lysbilledserier, som er blevet vist
på hotellet. Sidste år blev der også
lavet en billedbog om Videbæk, og
den blev så godt modtaget, at de
første 500 eksemplarer blev revet
væk, så der måtte trykkes 150 mere.
- Det går godt for arkivet. Vi har
takket være en arv en god økonomi
og gode lokaler med en god beliggenhed i byen, men vi kunne godt
bruge et par frivillige, der kan arbejde
digitalt, nogle, der brænder for lokalhistorien, siger Jens Fjord og Bodil
Agerskov.
FA K TA

Videbækegnens Lokalhistoriske
Forening.
• Dækker Videbæk, Herborg,
Fiskbæk, Nr. Vium, Vorgod-Barde,
Egeris og Fjelstervang.
• Godt 200 medlemmer, men kun de
syv i bestyrelsen er aktive i arkivet.
• Arkivet ligger på adressen Gl.
Kongevej 33, Videbæk.
• Åbningstid mandag kl. 14-16 eller
efter aftale.
• Se mere på hjemmesiden
• www.vidlokark.dk

Bent E. Hansen

Vort
væsens
rod

Vil selv du fatte dit væsens rod.
Skøn på de skatte de efterlod.
Sådan står der på en mindesten, der
markerer et område mellem Ikast og
Herning. Et område, der blev givet til
Gjellerup Kommune af Skov Olesen
tilbage i 1956.
Redaktør
Bent E. Hansen.

Det er sande ord. Det er vigtigt at
kende fortiden, hvis man vil forstå og leve i nutiden - og have en
fornemmelse af, hvad der vil ske i
fremtiden.

Hardsyssel Tidende forsøger at finde
og oplyse om historiske skatte i alle
afskygninger. Hvad betød de historiske oplevelser for datiden?
Hvordan forandrede de tiden? Og
ikke mindst, hvordan bliver historien
en del af os i nutiden?
Vi vil gerne hele tiden blive klogere
på os selv. Det kan historien hjælpe
os med.
God læselyst.

www.hardsyssel.org
Klik ind på www.hardsyssel.org Her kan du finde oplysninger om hvad Historisk Samfund for Hardsyssel er, læse nyhedsbreve, læse ældre udgaver af Hardsyssel Tidende og meget mere. - Du kan
også tegne et medlemskab samt tilmelde dig foreningens nyhedsmail.
HARDSYSSEL TIDENDE
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Annette Holm

En ny vej til arkæologien
Af Annette Holm. - Der er ingen tvivl
om, at museumsinspektør Astrid
Skou Hansen, Holstebro Museum
brænder for sit fag, og gerne vil
give sin begejstring for arkæologien videre. Det gør hun på en ny
og spændende måde i bogen »En
vej til fortiden«, som er formidling af
museets fund i forbindelse med udgravningerne forud for motorvejen i
en helt nær og lokal kontekst.
Ideen fik hun, da hun i foråret 2014
stod på kanten af en udgravning en
Astrid Skou Hansen har gjort
meget ud af en meget klar
disposition af bogen, så hun til
sidst samler op på alle de beskrevne emner og sætter dem
ind i en samlet kontekst. Jeg
havde hellere set, at hun begyndte med dette overblik og
så foldede det ud efterhånden,
for der er til allersidst i bogen
en del betragtninger, som det
kunne være nyttigt at kende til,
før man begynder læsningen.

kold solskinsdag og talte med en
lodsejer, som skulle afgive jord til
motorvejen. Den tilknytning, han
havde til stedet og dets kulturarv er
der ikke mange, der har i dag, men
når et steds historie bliver en del af
vores hverdag, bliver det en del af
vores identitet.
Bogen er først og fremmest skrevet
for de mennesker, der bor i området
og både direkte og indirekte er blevet
berørt af motorvejens tilblivelse, men
den er også spændende at læse for
andre. Den fortæller om, hvordan
fortidens mennesker levede i forhold
til landskabet, boede, arbejdede og
begravede deres døde, men den fortæller også danmarkshistorie, for arkæologerne har gjort banebrydende
fund om fortiden i deres arbejde forud
for byggeriet af motorvejen.
Som Astrid Skou Hansen skriver,
er bogen tiltænkt »os, der bor på egnen og gerne vil vide mere om vores
fælles hjem«. Det er også hendes
håb, at bogen »kan tjene som redskab til, at vi på Holstebro Museum
kan give noget af den viden, vi har
opnået, tilbage til alle de hjælpsom-

fremmer forståelsen, når man læser
om de mange udgravninger og fund.
Bogen er rigt illustreret med fotos,
tegninger og kort, men det er bare
en skam, at nogle beskrivelser af
udgravninger er illustreret med tegninger i så lyse farver, at de er svære
at se, og så er der nævnt lokaliteter,
der ikke kan ses på kortene, for eksempel Nupark og Skivevej.
FA K TA

En vej til fortiden

Museumsinspektør Astrid Skou Han
sens bog »En vej til fortiden« er for
alle, der gerne vil lære at læse kulturlandskabet.
me, forstående og imødekommende
mennesker, vi har møde undervejs i
vores projekt«.
Derfor er det også rigtig fint, at der
er et afsnit om arkæologi, så de, der
ikke ved meget om faget, får en god
indføring i arkæologi, fagudtryk og
arkæologernes arbejdsmetoder. Det

• Af museumsinspektør, mag.
art. i forhistorisk arkæologi,
Astrid Skou Hansen, Holstebro Museum.
• Udgivet af Forlaget De
Kulturhistoriske Museer i
Holstebro Kommune, november 2020.
• Købes på Holstebro Museum, museets webshop og
udvalgte boghandlere.
• Pris 175 kroner.
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Hvis du vil støtte Hardsyssel Tidende
og dermed Hardsyssel Historisk Samfund af 1906

Kompetent
Ordentlig
Handlekraftig

så køb denne annonceplads.
--------Henvend dig til redaktør Bent Hansen

Hvad mere har du brug for?

Tlf.: 3121 2242
Mail: beh51mr@gmail.com

Book et møde
landbobanken.dk
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