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Dræbte sin elsker i anfald af jalousi

Dette er beretningen om et mord – om verdenshistoriens sidste rakkermord –
om dengang taterkvinden i et anfald af jalousi dræbte sin elsker, Casper Hodde, på
en kæmpehøj i Dejbjerg Hede i 1886.

Fhv. kedelpasser Mads Chr. Brosbøl i Vejen husker stadig dramaet. Brosbøl
er født i Dejbjerg, og han er en af de få, som stadig har et klart erindringsbillede fra
den tid, da rakkerne (taterne, kjæltringerne eller natmandsfolket, som de også kaldtes)
gjorde Vestjylland mere eller mindre usikkert.  (Dette ifølge Brosbøl)
(Tekst: Hans E. Buchwald.  Muligvis fra Jyllands-Posten 1965). Mere fra samme
artikel senere.

Ane Marie Grønning og Casper (Hodde) Nielsen.

Det næste er muligvis fra Århus Stiftstidende.
I 1899 var det to år siden Ane Marie Grønning var blevet løsladt fra

Kvindehuset på Christianshavn i København. Hun var blevet idømt livsvarigt fængsel
for mordet på sin samlever, Casper Hodde. En fængselslæge skønnede, at hun havde
mavekræft, og Ane Marie blev benådet.

Den dag i 1899 her er tale om var Mylius-Eriksen, der foruden at forske i
polaregnene også havde kendskab til den jyske hede og dens mennesker. Ane Marie
boede efter fængselsopholdet i en hytte i Gjellerup installeret sammen med en
fordrukken mandsperson, der som hun selv var under fattigvæsenet.

Hun var tydeligt beruset, da Mylius-Eriksen trådte ind. Et ar over venstre øje
og et nyt i panden ned over næsen var meget fremtrædende. Håret hang i tynde
tjavser, hun havde skrammer på næse og hage og blå pletter på kinderne efter slag.
To år senere døde hun i den elendige hytte.

Ane Marie Grønning

blev født d. 29. juli 1836. Hun gennemlevede et fattiglems glædes- og udsigtsløse
barndom og ungdom. 19 år gammel blev hun gravid, men barnet døde halvandet år
senere, og i 1857 traf hun Casper Hodde. Han havde været gift før og aftjent sin
værnepligt, men stak af fra kone og børn, og hutlede sig igennem som en slags
omløbende glarmester.

Formentlig havde Casper været straffet, før han mødte Ane Marie. I hvert
fald varede det ikke længe inden de på den hvileløse omflakken i det vestjyske, hvor
de tiggede og stjal sig frem, kom i konflikt med øvrigheden.

I 1858 straffedes Ane Marie med to gange fem dage på vand og brød for
tyveri, og derefter gik det slag i slag. 1861 fik Casper et års forbedringshus for
tyveri af et brød, og snart var de begge anbragt i Viborg Tugthus.

Beretningen om deres liv er en beretning om den nød og fattigdom, der var
den usle hverdag for samfundets udstødte i en tid, da de sociale foranstaltninger
udelukkende skulle tjene til at isolere småkriminelle fra det øvrige samfund.
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Kjeltringe

Ane Marie og Casper tilhørte det omstrejfende vestjyske folkefærd, der
skiftevis benævntes som: natmænd, kjeltringe, skøjere og en hel del mere, og som
de sidste par hundrede år tjente til livets ophold ved at gøre det arbejde, det gode
borgerskab anså for uærligt såsom at gilde svin og andre husdyr, at flå og begrave
selvdøde kreaturer og at feje skorstene.

I slutningen af 1800-tallet var det slut med, at bønderne ville slippe deres
surt tjente skillinger for at få den slags arbejde gjort, og så måtte omstrejferne, et par
hundrede i tal vel, få føden ved smårapserier og pågående tiggeri, hvis de da ikke
blev forsørget af det offentlige i egnens tugthuse og arbejdsanstalter.

Casper Hodde Nielsen
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Syfilis

Ifølge de forhør, politimyndighederne foretog ved anholdelsen af Ane Marie
for mordet på Casper, som hun ret snart indrømmede. Hun fortalte, at Casper blev
indlagt i 1876 på sygehuset i Ringkøbing til behandling for syfilis. Fra det tidspunkt
forandrede han sig fuldstændig. Han optrådte oftere og oftere voldeligt overfor sin
samlever. To år efter er det Ane Maries tur til at komme på sygehuset. Casper havde
givet hende en del skrammer, og der må være tale om alvorlige skrammer, siden hun
kom på sygehuset, og da hun siden, ifølge hendes egen og vidners forklaring, jævnligt
blev gennempryglet af Casper, var der grund til at tro, at hun slog Casper ihjel, fordi
hun var dødsensangst for, at han ville dræbe hende.

Kort før drabet kom parret på besøg hos Chr. Bjødstrup og Ingeborg Mæster
i Bjørnemosehuset på Dejbjerg hede. Den 22. juni er mændene ved Stauning fjord
for at stikke ål, medens kvinderne var alene hjemme. Ane Marie pæglede brændevin,
blev svirendes og ustyrlig. Da Casper kom tilbage gik han amok, og kun Chr.
Bjødstrups indgriben forhindrede Casper i at gennemprygle sin samlever endnu
engang.

Næste morgen fortsatte parret deres vandring. Ane Marie havde en
trepæglsflaske i sin kurv, og de drak begge af den. Da de var kommet en halv mils
vej fra hytten, lagde Casper sig på en lynghøj, og her genoptog han de sidste dages
stiklerier og grove beskyldninger mod hende. Han hævdede, at hun var kæreste med
Anders Rasmussen i Røgind, og når de kom til Anders’s sted og havde spist
middagsmad, ville han, Casper, slå dem begge ihjel.

For at understrege, at det ikke var mundsvejr, lå Casper og ”legede” med en
kniv, som han stjal i Bjørnemosehuset. Han gik så vidt, at han skar et hul i hendes
forklæde og gemte det væk, inden han trak en flig af sin frakke over hovedet og
lagde sig til at sove.

Ane Marie faldt også i søvn, men vågnede snart efter plaget af angst for at
Casper skulle gøre alvor af sine trusler. Hun fik da den tanke at dræbe Hodde, før
han dræbte hende. Efter et kvarters grublen over fremgangsmåden opdagede hun en
sten, som lå i nærheden af en tørvestak. Hun lagde stenen i en pose, snurrede posen
nogle gange rundt for at stenen kunne ligge fast, satte sig på hug ved Hoddes venstre
side og slog ham hårdt to gange, en gang i tindingen og en gang på venstre kind.
Hodde vendte sig nu uden at give en lyd, så han kom til at ligge på ryggen, og
derefter gav hun ham det tredje slag i panden og nu fik han slag på slag. Hun var
ikke selv klar over, hvor mange hun tildelte ham i det sindsoprør, hun var kommet i.

Da hun skønnede, at han ikke mere trak vejret, tildækkede hun hans lig med
lyngtørv. Efter at hun i et kvarterstid havde siddet ved liget og kysset dets højre
knæ, idet hun bad Gud være Hoddes sjæl nådig, flygtede hun.

Dødsdommen

Efter drabet købte Ane Marie brændevin hos kræmmeren i Lem, og hen under
aften kom hun til Anders Rasmussens sted i Røgind. Hun betroede ham
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sammenhængen, og fortsatte efter et par dages ophold til Skarrild til Anders Kvem-
bjerg, hvis søn den 30. juni overgav hende til politiet.

I begyndelsen nægtede Ane Marie at kende noget til drabet på Hodde, hvis
lig blev fundet af forstanderen på Dejbjerg fattiggård. Først da Anders Kvembjerg
kom i forhør, tilstod hun og fik sin dom (livsvarigt tugthus) og senere benådning på
grund af en kræftsvulst i underlivet. Sine sidste år levede hun sammen med en rakker
på fattiggården i Sunds ved Herning. Hun døde i 1901 og blev den sidste morder
blandt Danmarks rakkerfolk. Man talte i øvrigt pænt om hende i Vestjylland. Ingen
kunne så kærligt som hun stryge de farende svende over panden, når hun hørte på
deres menneskelige forlis. Man kan vist godt sige, at hun var et fint menneske, livet
havde givet visse skrammer.

Kilde: Udklip fra en gammel scrapbog tilhørende afdøde Ejnar Hvid Nielsen,
Todbjerg. Med tilladelse fra broderen Ove Nielsen, Borum, må jeg referere fra
scrapbøgerne. Udklippet er muligvis fra Århus Stiftstidende. Desværre tænkte Ejnar
H. Nielsen ikke på at notere avistitel og dato på sine udklip.

Nu er rakkerne dvalske deroppe
Brosbøl husker endvidere:

Nu er rakkerne dvalske deroppe, sagde bønderne i min barndom, og  så
gjaldt det  om at få dørene stænget, for når rakkerne holdt deres drikkegilder, gik
det ikke altid af i stilhed. Jeg husker tydeligt den berømte rakker Niels Kvembjerg.
Han hentede hver morgen skummetmælk på min fars gård, men jeg husker ham nu
kun som en fredelig mand.

Hans kone hed Mette Marie Muus. Hun var ligesom sin mand fuldblods rakker.
Mette Marie Muus var meget charmerende, temperamentsfuld – og meget, meget
levende. Hendes fødder var de mindste, jeg mindes at have set, og karakteristisk
var, at lokkerne i hendes hår ikke vendte samme vej – men modsat. Man sagde om
hende, at hun var den smukkeste brud, der nogensinde havde sat sine ben i Dejbjerg
kirke. Der gik mange mere eller mindre sande – rygter om rakkerne.

Jeg har hørt fortælle, at Niels Kvembjerg engang skulle have tøjret sin kone
fast i lyngheden med et reb om halsen. Han var blevet så urimelig fuld i anledning
af, at ægteparret havde haft et barn i kirke. Mette Marie havde svigtet ham foran
alteret, idet hun havde opgivet et andet navn til præsten end det, hun og Niels
Kvembjerg var blevet enige om. Fra den side husker jeg heldigvis ikke Niels
Kvembjerg.

Spiste selvdøde dyr

Da vækkelserne opstod omkring århundredskiftet 1900, omvendte Niels Kvem-
bjerg sig, og folk begyndte ligefrem at respektere ham, men jeg kan ikke mindes, at
han på noget tidspunkt har ernæret sig ved borgerligt arbejde. En anden rakkerfamilie
hed Thygesen. De boede i en udgravning i Dejbjerg hede. Det eneste, som markerede
deres bopæl, var en skorsten, som stak op af lyngheden. Inde i jordhulen levede tre
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generationer sammen. Børnene fra det hjem legede vi ikke med, da de var fyldt med
lopper og andre smådyr. De var ikke kræsne, disse mennesker. Engang havde vi en
ko, der døde af en smitsom sygdom. Det havde Thygesen hørt om, og et par dage
efter kom han og spurgte far, om han måtte få koen. Det havde far intet imod, og
Thygesen takkede bevæget. Med en invitation til middag næste dag! Selv om det var
brud på vestjyske begreber om gæstfrihed, afslog far tilbuddet, hvilket forbavsede
Thygesen meget.

Der ruller så mange lyse minder om min barndom i Vestjylland, siger
Brosbøl med varme i stemmen. Jeg kunne godt tænke mig at genopleve noget af
alt det, selv om der var stor nød og fattigdom. Rakkerne er nu kun saga, men
minderne om dem i de egne, hvor de havde deres tilholdssteder, lever endnu,
slutter Brosbøl.

Besøg FjendsNet
Fjends Egnshistoriske Forenings program kan også læses på

www.fjendsnet.dk under „Foreninger“.
Alle vores arrangementer bliver ligeledes opslået på

FjendsNet under „Det sker i Fjends“
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Per Odgaard

Peder Odgaard (Per) blev født den 22. juni 1851 i Hvidbjerg på Thyholm (i sit
hjem mødte han højskolemanden Christen Kold, (1816-70)).
I 1867-68 var han elev på højskolen i Oddense i Salling (kom her i forbindelse med
den grundtvigske præst Kr. Glud, Jebjerg).
Var soldat i Viborg, hvor han blev underkorporal.
I 1875 købte han Tastumgård, der da lå nede i selve Tastum by, men var en ret
gammeldags bygning.
Her drev han et mejeri med hestekraft.
I 1882 byggede han den nuværende Tastumgård, som nu ligger i det, der hedder
Over Tastum.
Her flyttede han mejeriet med op, men nu blev den drevet mere moderne med
dampkraft, som dermed blev egnens første mejeri.
I 1883 byggede han op ad sin gård et teglværk (nedlagt 1913) og fabrikerede sten
og drænrør, hvor æltemaskinen m.m. gik ved damp fra mejeriet. Mejeriet blev nedlagt
i 1902, og blev flyttet op til et nyoprettet andelsmejeri i Kjeldbjerg.

I 1901 købte han Ny Skivehus i Skive. Den lå dengang i landsognet vest for byen.
Der var 213 tdr. land til gården. Først sørgede han for, at der blev bygget veje til
området, dernæst begyndte han på virksomheder.
I  1903 startede han en cementfabrik.
I 1904 byggede han et elektricitetsværk – det var endda inden selve Skive by fik et.
I 1905 købte han Herregården Nørgård i Salling til udstykning, (derved kunne han
hjælpe Jeppe Aakjær med at bygge ”Jenle”, der jo er udstykket derfra). Ligeledes

Per Odgaard 1851 - 1910
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solgte han byggegrunde udstykket fra Ny Skivehus. På de grunde ligger i dag store
områder af Skive by.
I 1906 kom der en tagpap- og tekstilfabrik, samt en tobaks- og automobilfabrik.
Han købte halvparten i en manufakturforretning i Skive by, havde betydelige andele
i utallige teglværker og tørvefabrikker rundt om i oplandet.
Kvægtransport: Per Odgaard begyndte også på kvægtransport til bl.a. Hamburg
og Esbjerg.
Per Odgaard var bl.a. medlem af amtsrådet og i en årrække Kreditforeningens
repræsentant.
Per Odgaard dør allerede i en alder af 58 år den 17. januar 1910. Han var gift to
gange, først med Karen, der var fra Hvidbjerg. Hun døde 1902. Han giftede sig igen
i 1906 med en ung pige, der var 25 år yngre end han. Hun hed Jørgine Knudsen og
kom fra Tørring ved Randers.
I 1925 rejste hans venner og naboer en mindesten for ham, ved foden af en gravhøj
(nær Skivevej 3) udført af Hansen-Jakobsen. I samråd med Marie Bregendahl kom
der til at stå: ”Det skjønnest, æ wed, er aa faa nøj te aa grow”.  Her begyndte også
egnens første hedebeplantning - efter branden på Fly-Tastum hede i 1881. Det var
på grund af Per Odgaards initiativ.

I dag ejes Tastumgård stadig af efterkommere af Per Odgaard. Lilly Odgaard,
Tastumvej 44.
Kilder: Jeppe Aakjærs bog ” Drengeaar og Knøsekaar”. Skivebogen 1991 side 70-
84.  Lilli Lund

Gamle nyheder 1887 og 1902

1887. Den 7. august oprettedes der ved et møde hos gårdejer P. Odgaard, Tastumgård,
en forening, hvis formål er foreløbig ved et medlemsbidrag på 1 krone årlig at få
entréen til Fly forsamlingshus nedsat. – Ca. 80 medlemmer var forud for mødet
indtegnet. – Til foreningens bestyrelse valgtes Peder Toft, Iglsø, Jens Jensen, Aakjær,
Frederik Nielsen, Tastum, Emilla Bregendahl, Fly, og Marie Jensen, Vroue.

1902. P. Odgaards hustru, Karen Odgaard, Ny Skivehus, blev begravet under
overordentlig stor deltagelse. Det kendtes, at P. Odgaards hjem har en stor vennekreds
både fjern og nær. Fra 48 mænd i Tastum, Iglsø, Feldingbjerg, Kardyb, Børsting,
Fly, Trevad, Sjørup og Kjeldbjerg har P. Odgaard modtaget en skrivelse med flg.
indhold:

Som en smule erkendelse og tak til Karen og P. Odgaard for den gæstfrihed
og venlige modtagelse, vi altid har fundet i Eders hjem, tillader vi os at sætte en lille
mindeplade på Karen Odgaards grav, idet vi har fundet, at denne erindring vil være
varig, som vore minder om hende er det.
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Træk af Søby skoles historie
Af Chr. Nondorf ca. 1944

Ved nyordningen af skoleforholdene i Kobberup-Feldingbjerg-Gammelstrup
Kommune for nylig blev det bl.a. besluttet, at Søby skole skulle ophøre. Om denne
ærværdige gamle skole – antagelig en af Jyllands ældste – som gennem århundreder
har været et kulturcentrum for sin egn, fortælles i denne artikel i Skive Folkeblad.

Mange har med forundring og vemod konstateret beslutningen om at nedlægge
Søby skole. Den har i mangfoldige år været hovedskolen og forlenet med kirkesanger-
embedet. Den har også været kulturcentrum i Fjends, og dens degne har ry viden
om.

Tidens udvikling og krav gjorde det nødvendigt at flytte ind til byen.
Hvor gammel skolen er, kan næppe siges med bestemthed, men vi ved fra ældgamle
optegnelser, at i Kobberup sogn boede degnen i Søby.

Så langt tilbage som 1530, altså for 400 år siden, var der en degn i Søby, som
hed Troels Ipsøn. Men om ham og hans efterfølgere ved vi kun lidt. På den tid
eksisterede der kun lidt skolevæsen i landet, selvom Christian den Anden havde
gjort et forsøg på at indføre folkeundervisning. På mange områder syntes folk, at
han var en mærkelig konge, så ved hans fald i 1523 brændte man alle hans
forordninger. Dermed var ”skolesagen” skrinlagt i lang tid.

Kort efter kom reformationen og vendte op og ned på mange ting, også på
degnebestillingen. Før var degnen en slags kirkebetjent, hvad der fremgår af ordet,
der oversat fra det græske, Diakonos, betyder betjent.

Nu fik degnens gerning et mere verdsligt præg. Det hedder således i
forordningen fra 1539 og 1555 bl.a., ”at Sognedegnene skal undervise det unge
Bondefolk udi deres Børnelærdom”.

Det var omtrent på den tid, at Troels Ibsøn og hans efterfølger, Thomas
Andersen, var sognedegne i Søby.

På Chr. Den Fjerdes tid (1588-1648) hører vi, at der hist og her i riget findes
landsbyskoler. Han pålagde bønderne i de store landsbyer ”at holde Skolemestre og
et lidet Skolehus, hvor Børnene kunne undervises”.

Det er egentlig først omkring 1700-tallet, under Frederik den Fjerde, at der
kommer fart i skolebyggeriet. På den tid var Jens Jørgensen, død 1712, og derefter
Knud Christensen Braad sognedegn i Søby.

I året 1721 lod Fr. den Fjerde rundt om i Landet opføre 240 landsbyskoler på
de såkaldte ryttergodser, deraf 59 i Jylland. Én af dem tæt på Søby, nemlig i Tastum.

De fleste frygtede den nye ordning, og fra Viborg Stift frarådede man ligefrem
børnene at læse og skrive: ”Det synes ikke at ville blive gavnligt for Proprietærerne,
om Bønders Børn lærer at skrive og regne, saasom de derved faar mere Lyst til
Pennen end til Ploven”.

Men 1736 nedsatte regeringen en kommission, der kom til det resultat, at der
skulle oprettes 548 nye skoler i riget, en beslutning, der vakte forfærdelse landet
over.
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Det gik dog langsomt, og i 1739 kom der en gennemgribende skolereform,
der påbød at oprette skoler overalt i riget, og som fastlagde bestemte regler for
undervisning m.m.

Modstanden var stærk, og regeringen må slække på kravene det følgende år.
Men så skal det også være alvor! De mildere krav skal være gennemført inden
udgangen af 1741.

Et historisk møde
Den 21. juni 1740 var der skolemøde i Stoholm. Der var provst Barthling,

Højslev, herredets proprietærer og selvejere, herredets degne og herredsfoged Kold.
Der skulle tages stilling til regeringens forordning om skolevæsenet. Dette møde i
Stoholm fik stor betydning og er oprindelsen til herredets fremtidige skoleordning.

Kobberup var let at ordne. Der boede degnen i Søby, hvor han da skulle
holde skole for Søby, Røgind, Kobberup, Gamskjær og Ajstrup. I Feldingbjerg,
Tastum og Kardyb måtte man lade sig nøje med omløberdegne.

Noget senere, i 1744, hed det om Kobberup sogn (Søby skole): ”I Søby er en
Degnebolig for længst opført af Fru Berregaard – Enke efter Oberstløjtnant
Berregaard til Ørslev Kloster. En 3 Fag Skolestue er opført af Lodsejerne. Der er
holdt Skole i to Vintre for dem, som deres Børn har villet fremsende”.

Der var ved at komme gang i Søby skole. Den fortsatte række af degne kan
man finde i Jakob Kudahls scrapbog, som findes på Æ Fjandboarkiv i Stoholm.
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Bogen „Livet omkring vind- og vandmøllerne i Det gamle Fjends
Herred“ har været interessant læsning, da det ikke kun er møllerne,
deres ejere og familier, det drejer sig om. Man kommer ligeledes
ind på en del slægtshistorie med beretninger om, hvordan slægterne
har levet gennem flere århundreder.
Der er desuden fine naturbeskrivelser og gode vejledninger m.h.t.
hvordan man finder frem til de mange spændende steder.

Også en glimrende gave ide!
.

En bog på 116 sider, med over 100 billeder sælges for kun 175 kr
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Tirsdag d. 20. februar kl. 14.

Hedeselskabet
Vi mødes på Hedeselskabet, Klostermarken 12, Overlund ved Viborg. Her får vi en
orientering om selskabets arbejde. Vi får deres museum at se, og kaffen købes her.  -
Pris 50 kr. pr. person.
Fra 1. april overtager Retten i Viborg Hedeselskabets bygninger.
Tilmelding på tlf. 97545122 eller 97545087.
Alle er velkomne.

Onsdag d. 21. marts kl. 19.30

10 års jubilæum på Fjandbohus
Vi vil gerne fejre foreningens 10 års jubilæum. Der vil blive forskellig underholdning
som f.eks. musik, oplæsning, fortælling og sang.
Jens Odgaard m.fl. vil levere musikken. Magnus Vistisen vil fortælle om „Jysk
Sindlaw“ ud fra litteratur af St. St. Blicher, Jeppe Aakjær, Thøger Larsen og Johan
Skjoldborg. Magnus Vistisen vil også give prøver på deres håndtering af
dialektdigtning. Også mindre kendte navne som Anton Berntsen og Søren Noe-
Nygaard omtales.
Vi har også lavet et nyt hæfte på jysk, fra en 70 år gammel revy, hvor to koner tager
Sjørup borgerne under kærlig behandling.
Et ”Jubilæumshæfte” med de bedste historier fra de sidste 10 års programhæfter vil
blive trykt, foruden et sanghæfte med bl.a. Fjends-viser.
Til kaffen serveres lidt godt, og efter kaffen mere underholdning.
Der bliver gevinster på indgangsbilletterne.
Entréen er 30 kr. for medlemmer og 40 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding på tlf. 97545122 eller 97545087.
Alle er velkomne.

Mandag d. 23. april kl. 19.30.

Generalforsamling på Fjandbohus.
På valg er Inga Pedersen og Gunnar Nielsen.
Efter generalforsamlingen vises en videofilm og evt. gamle billeder.
Foreningen er vært ved en kop kaffe. Denne aften er kun for medlemmerne, til
gengæld glæder vi os til at se rigtig mange af jer.

Forårsprogram 2007
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Salg af hæfter og bøger:
Foreningen har udgivet flere hæfter og en bog:

 „Dagligliv i Daugbjerg” og  „ Originaler og kloge folk i Fjends”
Begge hæfter sælges til en pris af kun 20 kr. pr. stk.

„Livet i Daugbjerg for 80 år siden“ af Carlo Hansen
„Poesibogen“

„Revy ved Sjørup Borgerforenings 20 års jubilæum“
„Jubilæumshæftet“

sælges for 25 kr. pr. stk.

„Livet omkring vind- og vandmøllerne i det gamle Fjends Herred“.
En bog på 116 sider, med over 100 billeder sælges for kun 175 kr.

Hæfterne og bogen kan købes i flere butikker på egnen,
 på biblioteket eller på vores mødeaftener, og  hos bestyrelsen.

Onsdag d. 23. maj kl. 19.30

Fjends Brandvæsen.
Her mødes vi på Fjends Brandstation, Højlundsvej 2, Stoholm. Beredskabschef Harry
Frandsen vil vise os stationen med alle dens faciliteter og fortælle lidt om arbejdet.
Medbring selv kaffe, som vi kan nyde under tag i en af garagerne.
Entré 40 kr. til dækning af udgifter.
Alle er velkomne.

Lørdag d. 16. juni kl. 14.

Sommerudflugten
Starter på p-pladsen på Lærkenborgvej mellem Lærkenborg og Fly. Vi vil herfra
køre i biler ind på Skive Garnisons’ Øvelsesplads, et område, som i mere end 40 år
har været lukket land. Undervejs gøres ophold, og turleder Jørgen Jønsson,
Daugbjerg, vil fortælle om steder og deres historie.
Medbring selv kaffe, som nydes et sted på turen.
Entré 40 kr.
Alle er velkomne.
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Kasserer
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1. Suppleant
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15

Navnet Kjeldbjerg kommer af kjelde (kilde) og bjerg.

Vi har valgt at trykke det materiale der blev brugt ved byvandringen
d.5. september, da flere havde svært ved at høre, alt det der blev fortalt.

Byen hed oprindelig Vester Børsting, men kilden og bakken havde så stor
betydning, at det gav stødet til landsbyens navneforandring.

I sommeren 1868 tørrede alle brøndene i kildens nærmeste omkreds ud og
mange landmænd hentede vand til kreaturerne ved den vandrige kilde.
Kilden er nu udtørret, men den fandtes på Peder Lunds mark øst for gården, Iglsøvej
67, i Kjeldbjerg, og bakken, som her tænkes på, er muligvis kildebakken i
Kjeldbjerggårds skov, hvorpå der er rejst en sten med årstallene 1788 – 1888 –
1988. Stenen står til minde om stavnsbåndets ophævelse og blev rejst ved en stor
mindefest i 1888.

Kjeldbjerggård lå oprindelig i Vester Børsting sammen med seks andre gårde. I
1284 ejede Erik Plovpennings døtre ”Byrstynggaard”. Måske var det stedet, hvor
Kjeldbjerggård lå. Stedet hedder stadig ”Kjeldbjergs have”, og ligger øst for V.
Børstingvej nr. 11. I 1796-97 blev gården flyttet 2 km i nordlig retning ud på gårdens
opmark. Gården købtes fra Ørslevkloster til selveje for 1150 rigsdaler af Peder
Dahlgaard. En søn, Essaias Clausen, arvede gården, og det var ham, der opførte
stuehuset efter en ildebrand og indsatte en bjælke med årstallet 1811. Til gården
hørte 101 tdr. land. Deraf var der 92 tdr. land ager, lergrave m.m. 3 tdr. land, veje 1
tdr. land, og have, plantage og gårdsplads 5 tdr. land. I 1820 købte Jakob Feldborg
gården, og i 1895 overtog mejeriejer Ole Frederiksen, Trevad, gården. Ole
Frederiksen plantede skoven bag gården og anlagde festplads, hvor der afholdtes
møder med stor tilslutning. Træerne fra første plantning blev anvendt som tømmer
til teglværket. Senere udstykkedes der jord til 11 ejendomme, gårde og huse. Ole
døde i 1921 og Mariane drev gården videre sammen med sønnerne til 1937, hvor
sønnen Alfred overtog den. I 1952 var der 70 tdr. land tilbage, hvoraf 60 var under
plov. I 1968 overtog Signe og Tage Frederiksen gården, og i året 2000 lod de sønnen
Hans og svigerdatteren, Marie, overtage gården. Laden og kostalden blev bygget af
Chr. Nielsen og Margrethe Andersen i 1875.

I dag er der ingen besætning, jorden er lejet ud, og Marie og Hans har
udearbejde.

Nordøst for gården var der før udflytningen engdrag og mosehuller, som
havde nogle ejendommelige navne. Der var ”Ilddam”, Store Maare”, Lille Maare”,
”Gråstensagrene”, hvor der er gjort mange oldtidsfund. Så sent som i 1981 fandt
Tage Frederiksen to flotte stenøkser, som uden tvivl har været offergaver nedlagt i
kanten af en mose. Nord for gården ligger tre høje ”Lille og Store Thorshøje samt
Havrehøj.

Kjeldbjerggård har en lang historie skrevet af J.C. Hansen i 1931-32 i Skive
Folkeblad.
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Højvangslund ca. 1925

Et Teglværk hørte der også til Kjeldbjerggård o. 1900. Det var, hvor Egon
Frederiksens hus nr. 94A ligger. Mergelgrave i nærheden havde noget velegnet ler
til fremstilling af mursten. I 1913-14 blev der oprettet et mergelselskab, og der blev
transporteret mergel ud til omegnens landmænd med tipvogne. Der var anlagt spor
til Lånum, Daugbjerg, Amstrup og Mogenstrup. Kort tid varede teglbrændingen, for
kulmangel og krigen 1914-18 satte en stopper for den i 1915.

”Myretuen”, som er byens børnehave, startede i en villa på Bundgårdsvej i 1989
med 15 børn. 10 år senere var der 40 børn. I 2001 flyttede ”Myretuen” i nyt hus og
nye omgivelser, og i dag er der 75 børn og 11 voksne.

Maskinstationen startede Sv. Aage Søgaard på Kjeldbjergvej 12 i 1962. I 1972
byggede han en stor hal på Iglsøvej 71 og et nyt stuehus samme sted i 73. I 1998
flyttede han og Anna ind i Stence Damgaards ejendom (Kjeldbjergvej 48). I dag
ejes maskinstationen af firmaet Dankvist. Den nye Maskinstation A/S på
Kjeldbjergvej nr. 19A blev bygget i 1987 og ejes af Martin Mortensen.

Vandrestien omkring Kjeldbjerg blev indviet i 1998 af borgmester S. Aa. Jensen.
Byens 5 foreninger stod bag oprettelsen af stien, som kan benyttes af alle naturelskere.
En mindesten er sat og et egetræ blev plantet i 1999 i anledning af 150 års jubilæet
for Danmarks Riges Grundlov af  5. juni 1849.

Thorshøjene er fra Bronzealderen fra ca. 1800-1000 f. Kr. . De er aldrig blevet
udgravet, så man ved ikke, hvad de indeholder. Man dyrkede solen på den tid, og
det var med store optog med dans og lurspil, og kvinder og mænd ofrede værdifulde
bronzesmykker og våben i moserne. Thor, som højene er opkaldt efter, kom først til
i jernalderen. Herfra er der en god udsigt, og det er et af Fjends herreds højeste
punkter (69 m). Den overgåes kun af Tørrehøj (70 m) og Daugbjerg Dås (72 m).

Cramers El-Service, Kjeldbjergvej 5, blev bygget i 1961. Allerede i 1955 startede
Poul Cramer sin elforretning fra en lejlighed. Cramer havde en tid forretning i
Købmandsgården, derefter en tid i telefoncentralen, hvor de hårdehvide varer og el-
servicen så blev solgt til Poul Kibsgaard. Cramers El-forretning lukkede i 1999.
Samme år byggede Poul Kibsgaard, Cramers EL-Service, en ny forretning på
Strømmen nr. 2.

Mekanikerværkstedet (Kjeldbjergvej 9) ejedes af Helga og Ejnar Risgaard. Den
blev lukket i 1994.

Brødudsalget (Kjeldbjergvej 11) ejedes af Edith og Henry Albrecthsen. Henry drev
lillebilforretning i mange år, medens Edith passede brødudsalg, tips- og
medicinservice. I 1986 lukkedes forretningen, og brugsen overtog serviceydelserne.
Huset ejedes tidligere af skomager Axel ”Wiborg” Andersen.



17

Brugsforeningen startede i et hus tilhørende Kresten Kjeldbjerg, Iglsøvej 65, i 1896,
men efter ca. 10 år indrettedes den i en ejendom, Kjeldbjergvej 24. Brugsen blev
lukket i 1991 og Anker Thomsen startede en købmandsforretning. Nhan Hoang og
L. Nguyen købte forretningen i 1999. I 2006 måtte den desværre lukke og byen
mistede sin dagligvarebutik.

Telefoncentralen (Trevadvej 4) startede i begyndelsen af 1900-tallet. Den blev
automatiseret i 1971.

Kjeldbjergs smedeforretning på Trevadvej nr. 18 blev drevet af Svend Erik Buch,
der havde overtaget smedien efter sin far, Rasmus Buch i 1956. Smedien lukkede o.
år 2000.

Købmandsgården startede i 1882 af Esper Jensen. Købmændene P. Pedersen og
Hedegård havde forretningen i henholdsvis 1922-26 og 1926-34. Den 1.7. 1934
overtog Morten Bundgaard den, og i hans tid (kanp 40 år) skete der store forbedringer.
I 1941 blev butikken moderniseret, i 45 blev en etage, en kvist og en veranda bygget
på, i 59 fik butikken nyt inventar, og i 1961 byggedes en ny stor hal til grovvarer.
10.000 tdr. korn og 10 ton kunstgødning fyldte ikke meget i hallen.
I 1970’erne solgtes forretningen til Cramers El-Service, og senere købte Gitte og
Hans Jensen huset og lejede butikken ud som biblioteksfilial fra Stoholm Bibliotek.

Kunstmaler Erling Visti boede i Trevadvej nr. 1. Hans kone, Magda, havde
broderiforretning. Hun uddannede sig i fodpleje og de flyttede til Skive.  Senere
boede vognmand Thomas Thomsen i huset.
Han døde først i 60’erne, og forretningen lukkede.

Snedker Esben Storgaard havde i mange år forretning på Trevadvej nr. 3. Omkring
år 1990 lukkede Esben forretningen.

Vindmøllen stod på bakken bag Trevadvej 5 fra 1882-1920’rne. Elektriciteten vandt
indpas og møllen blev udkonkurreret.

Herre og Dame-Frisør salonen (Kjeldbjergvej 13) startede i 1932 i nr. 11 ved Olga
og  Sv. Aage Sørensen. Huset ejedes som før omtalt af skomager Axel ”Viborg”
Andersen, og ovenpå boede jordemoder Karen Dyhrberg og hendes mand Nikolaj.
I 1935 købte Olga og Sv. Aa. Sørensen huset på det modsatte hjørne af Ejnar Lund,
som havde bygget huset i 1926 og havde cykelværksted i kælderen. Hans kone,
Marie, havde brødudsalg sammen med de udstillede cykler og syede også lidt for
andre. Efter 55 slidsomme år måtte frisørerparret lukke forretningen.

Dyrlæge Westring flyttede ind i ”Kjeldbjerghus” (nr. 3) i 1917. Han flyttede senere
med familien til huset, hvor dyrlæge Borne nu bor.  Borne havde i mange år praksis
på Kjeldbjergvej 17. På modsatte side af vejen i nr. 34 fortsatte dyrlæge Kurt Lomborg
med at praktisere.
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Forsamlingshuset lå oprindeligt, hvor ”Bakkely”, Kjeldbjergvej 28, ligger. Det
brændte i ca. 1934 og et nyt blev opført på nr. 32 i 1939.

Mejeribyen
Mejeriet blev bygget i 1901 og afløste mejeriet på Tastumgård (oprettet i 1881).  I
1974 blev mejeriet nedlagt og kom under Skive Andelsmejeri. I perioden 1975-87
var her lysstøberi ved Ingolf Kjeldsen, Tastum. I 1987 solgte Karen Jensen alle
bygninger til falckredder Gunnar Kristensen, som også drev mekanikerværksted i
det gamle mejeri. I dag er her Kjeldbjergvejens Mekanikerværksted ved Kjeld
Kristensen.

Skolen blev indviet i 1902 og havde alle syv årgange under fem forskellige
førstelærere. Skolen hed Vester Børsting skole indtil i 1924. Da søgte man ministeriet
om navneforandring til Kjeldbjerg skole. Fra april 1956 var den forskole med de tre
første årgange under ledelse af småbørnslærerne Inger Baunsgaard.og Inga Pedersen.
I skolen havde der siden 1911 været bibliotek med en bogsamling for medlemmer af
biblioteket. Det blev flyttet til Vroue Centralskole i 1967. Samme år  blev skolen
nedlagt, og Inga og Ernst Pedersen købte den 65 år gamle skole. Ernst havde
tømrerværksted her fra 1975-1990.

Smedeforretningen lå først i det lille hus, Kjeldbjergvej nr. 46, indtil smed, Axel
Nielsen, byggede en ny smedie og stuehus i 1940-44 på Kjeldbjergvej nr. 21. I 1989
overtog Kjeldbjerg-Fly VVS I/S smedeforretningen, og den beboes nu af Dorte og
Johan Sørensen og bestyres af Bengt Sørensen, Fly.

Bækkelund Lysfabrik (Kjeldbjergvej 25) byggede Ingolf Kjeldsen i 1970’erne.
Han solgte den senere til Bækkelund Lys.

Vejmand og hønseriejer Ejnar Sigaard (Kjeldbjergvej 27) blev valgt ind i sognerådet
i 1933 og sad der i 28 år. I dag bor Connie og N. Chr. Pedersen der.

Erhvervsdrivende
For 50 år siden var der en del erhvervsdrivende i Kjeldbjerg foruden de før omtalte.
Der var murermester, malermester, lillebil- og vognmands-forretning, tørvefabrikant,
gartner, frugtavler, sygeplejerske, syerske, landpost, rebslager, klovbeskærer,
musikere, kogekoner, dyrlæge, inseminør, kontrolassistent, centralbestyrer,
jordemoder, travtræner foruden arbejdsmænd, landmænd og aldersrentenydere.
Mælkemanden havde udsalg fra sin varevogn. Han lejede også en Ferm-
vaskemaskine ud til kunderne. Slagteren, fiskemanden og ostehandleren kørte også
rundt i varevogn. Den sidstnævnte kunne også klippe kunderne, hvis håret var lidt
for langt. En manufakturhandler kom jævnligt til døren for at slå en handel af.
Indsamling til ”Julens Glæde”, en lysafmåler, en muldvarpejæger og en rottefænger
kom forbi. Skorstensfejeren havde også sit job at passe. Mødrene gik hjemme og
passede hus og børn. De tog gerne alt forefaldende arbejde i marken hos egnens
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landmænd eller tjente en skilling ved at servere i forsamlingshuset. Kun få havde
fast udearbejde og næsten ingen pendlede til andre byer. Hjemmehjælpere og
dagplejemødre var noget af det første, kommunen fik gennemført for hjemmegående
husmødre.

Kirken i Iglsø blev bygget i 1895. Chresten Nielsen, Kjeldbjerggård, var én af
foregangsmændene ved opførelsen af den, og det var også ham, der forærede jorden
til kirkegården. Før den tid søgte man kirken i Fly eller Vroue. I Iglsø havde man
indtil ca.1550, en kirke bag gården, Ø. Børstingvej 3. Man kan stadig se kirketomten
og kirkegårdsdiget.

Kjeldbjerg fik vokseværk i 1960’erne på Bundgårdsvej, i 1970’erne på Møllebakken
og i 1980’erne på Harald Kiddes Vej. Selv om byen havde kunnet klare sig på alle
områder og nu voksede sig større, kunne serviceydelserne ikke slå til, og mange
måtte lukke. Omfartsvejen blev indviet i 1981, og freden sænkede sig over den
ellers så driftige landsby. Flere foreninger gør et ihærdigt forsøg på at holde liv i
byen ved at give dens borgere nogle positive oplevelser.

Orkester kunne byen selv mønstre ved årets byfester. Det bestod af Peter Lund, Sv.
Aa. Søgaard og Henning Sørensen med hver sin harmonika og Carlo Hansen med
violin.

Gamle Nyheder i Skive Folkeblad

1890. 31. dec.: Hedeselskabets ingeniør, Brøndsted, har lige før jul afstukket en
mergelbane fra Kjeldbjerggaard til Hagebro. Fra de rige og udmærkede mergellejer
omkring Kjeldbjerggaard føres banen i lige linie syd på forbi Vester Børsting,
Vittrupgaard, gennem Vroue til Vridsted og herfra til Hagebro. Banen vil blive ca. 2
mil lang (15 km) og vil ventelig blive til stor gavn for den mergelfattige egn. Kun en
enkelt lodsejer på hele strækningen havde betænkeligheder ved at få banen over sin
ejendom. Banen vil blive anlagt for Hedeselskabets regning.

1897. Grundlovsfesten i Kjeldbjerggårds have samlede 250 mennesker. Lærer
Pedersen, Tastum, og folketingsmand Chr. Ravn talte, lærer Ottogren, Iglsø talte for
fædrelandet og P. Odgaard, Tastum, for fremgang i Agrarforeningen.

1903. 2. juni: Annonce: Grundlovsfest afholdes i Kjeldbjerggaards Plantage. Talerne
ved pastor Mogensen, Vroue, pastor Bruun, Estvad, og redaktør Kongsløv begynder
kl. 16. Dansen betales med 50 øre for en herre og 25 øre for en dame. God
afholdsbeværtning forefindes. Arrangører: Peder Vestergaard, Kristen Kjeldbjerg,
Jacob Lund, Jens Toft, Søren Meldgaard, Ole Frederiksen, mejeribestyrer Mogensen,
lærer Sørensen m. fl.
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I Kjeldbjerggaards plantage afholdtes i søndags en vellykket sammenkomst af
afholdsfolk fra Fjends Herreds Afholdskreds. Mødet talte ca. 300 deltagere. Det var
kønt at se, at så mange unge kunne samles uden at der blev budt på dans og den
slags ting.

1928. 12. juni: På søndag afholdes to sommerfester i Fjends Herred, henholdsvis i
Tastumgaards og Kjeldbjerggaards haver. Festen i Kjeldbjerg er kl. 14 og den i
Tastum kl. 16, så man kan nå begge dele.

1947. 30.7. Ved Kjeldbjerg Mejeri skete en løbskkørsel. Da mælkekusk Alfred
Pedersen fra mejeriet skulle svinge ud på vejen, kom der en lastbil med flagrende
presenninger. Hestene blev bange og løb tilbage til mejeriet, mens mælkespandene
blev spredt rundt omkring. Ved mejeriet knækkede vognstangen, hestene kom fri og
fortsatte deres vilde løb, indtil de blev standset på en nabogård.

Rughalmens anvendelse.

Rughalmen blev i gamle dage lagt på ladegulvet og banket godt med en plejl,
som var to granrafter, der var forbundet med en læderstrop, så man kunne svinge
den ene rundt, mens man holdt fast i den anden. Halmen blev lagt til side, mens
kernerne blev renset for avner. Med hænderne eller en skovl kastedes kornet et
stykke hen ad gulvet. De lette avner faldt straks fra, og det rensede korn endte i en
dynge.

Stråene anvendtes til flere formål. Af de længste og bedste tog man store
håndfulde, trådte de skæve og strittende fra og bankede resten mod f. eks. en
bræddevæg, så enderne kom til at ligge lige langt fremme. Stråene blev lagt på to
bånd, en ”brøj” som blev bundet af halm. Når bundtet havde en passende tykkelse,
blev båndene bundet omkring det, og det blev lagt op på laddet, som er granrafter
lagt op på bjælkerne. Bundterne var nu klar til tækning af stråtaget.

På de lange vinteraftner lavede mændene mange meter simer, som var lange
reb flettet af strå. Når tækkemanden kom for at lægge nyt stråtag, brugte han simerne
til at binde stråene fast til lægterne med.

Sengehalmen skulle også fornyes. Der måtte ikke være kerner i den, fordi de
ville mugne og evt. tiltrække mus og hugorme.

Adskillige halmvisker til de spidsnæsede træsko blev også flettet og stukket
til side. Stråenderne skulle dog først bankes mod bræddevæggen for at blødgøre
dem, så de ikke skulle stikke tæerne. En ”søndagsvisk” skulle have en fin fletning i
begge sider. Viskens længde var 3 gange en hånds bredde på den person, der skulle
bruge visken.

Fortalt af Tage Frederiksen, Kjeldbjerggård.
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Nyt fra Æ Fjandbo Arkiv.

Arkivet har fået to nye computere som kan køre med arkiveringsprogrammet
ARKIBAS 4. Programmet er Windows baseret men er ellers i princippet det samme.
ARKIBAS 4 er nem at bruge. Når jeg har fået kørt programmet ind, må gæster på
arkivet selv søge i programmet. Der er også bestilt to nye læseapparater til mikrokort,
som gerne skulle være på arkivet inden 2007. De skal afløse de to gamle, som er ved
at være meget vanskelige at læse ved.
Arkivets fremtid.
Indtil videre vil arkivet stadig væk være at finde ved biblioteket. Om vi skal flytte,
og hvor vi eventuelt skal flytte hen er endnu uvist. Derimod er det nu bestemt, at jeg
er fastansat. som arkivleder efter den 1. januar 2007.
I den ny Viborg Kommune vil der blive lavet et samarbejde mellem arkiverne.
Samarbejdet skal gøre de enkelte arkiver stærkere ved at de bliver én stemme, hvis
der eksempelvis skal søges penge til projekter. Samarbejdet skal også forsøge at
lave ens vilkår for arkiverne.
Arkivets dagligdag
Der kommer mange gæster i åbningstiden, og det er dejligt. Arkivet modtager også
mange arkivalier, som billeder, arkitekttegninger, personlige dagbøger og meget
andet. - Det er godt, at så mange tænker på arkivet, når der bliver ryddet op.

Borris Kirke
Dette billede er kommet til arkivet via en forespørgsel på Lokalhistorisk Arkiv for
Viborg Kommune. Det kommer fra en samler af postkort i nærheden af Varde.
Dernede findes også en Borris Kirke, men den ligner slet ikke kirken på billedet.
Manden havde hørt, at der skulle ligge en Borris Kirke i nærheden af Viborg, og det
ville han gerne have bekræftet. Det fik han. Billedet er det eneste arkivet har af den
for længst nedrevne Borris Kirke. Skulle nogen have et billede af den gamle kirke
vil arkivet meget gerne låne det til kopiering.                        Ruth Meller Sørensen
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Lovringer kom også til Sjørup marked.

Fjends Herred var i gamle dage en skovfattig egn, og kunne ikke engang
selv frembringe det nødvendige træ til det årlige forbrug. Hele
Midtjylland var i samme situation og måtte indføre det uundværlige træ
fra Østjyllands skovegne. Det var især landbruget, som skulle bruge
træ til deres bygninger, vogne, redskaber og meget mere.

Selv om jernet var ved at vinde indpas, var det dog træet, der var
mest efterspurgt, og det blev ført hertil af de såkaldte lovringer, som
var mænd fra østkysten. De kom regelmæssigt hvert år ved nytårstid og
havde alle slags trævarer med, som de solgte på markederne i Midtjyllands
byer.

På deres gennemrejse i hedeegnene gjorde de ophold enkelte
steder, dels for at sælge trævarer til de derboende folk, dels for at
både mænd og dyr kunne få sig et hvil. Blandt de steder, hvor lovringerne
altid gjorde ophold, var Sjørup i Vroue sogn.

Allerede nytårsdag eller dagen efter ankom de første lovringer
eller træskomænd, som de også kaldtes, til Sjørup. Træskomændene
havde kun træsko at handle med. Så snart de var ankommet til byen, tog
de ind på kroen, og det varede ikke længe, før de solgte af deres varer.
Det rygtedes hurtigt over store dele af Fjends herred. ” I dag er
træskomændene kommen, og i morgen har vi de rigtige lovringer”.
Fjandboerne var straks på det rene med, at de den følgende dag skulle
til lovringsmarkedet, nogle for at handle, medens andre tog af sted for
fornøjelsens skyld.

Både unge og gamle skulle til marked. Ja, de kom så langt fra nord
som fra Højslev til Sjørup. Den ellers så lille og stille landsby var den dag
næsten helt overfyldt med mennesker, der ville handle. Én skulle have
sig en hammelstok med svingeltræer, en anden vilde købe sig et par
vognhjul eller det kunne være en ovselstok. En tredje ønskede sig en
skovl, spade eller greb, eller hvad han nu stod og manglede derhjemme.
For de gode hedebønder gjaldt det om at benytte lejligheden til at gøre
en god handel. Måske kunne de gøre en byttehandel, for hverken
hedebønderne eller lovringerne havde mange penge. Bønderne kunne bytte
med f. eks. fårekød, ost, siim osv.

Kørelejlighed
Mangler du kørelejlighed til et af vores arrangementer,

så ring til en i bestyrelsen , vi kan altid hjælpe !
-se telefon listen på side 14



23

Når mørket begyndte at falde på, foretrak folk at sætte sig ind
på kroen. Det varede ikke længe før de små lavloftede krostuer blev
oplyst af tællelys. Der var snart trængsel i alle stuerne. Nogle spiste
den medbragte mad, andre sad og snakkede i al gemytlighed, medens de
fik sig en omgang kaffepunch. Atter andre sad og spillede kort, men højt
spil var der ikke. Man spillede kun om genstande.

Lovringerne overnattede på kroen og skulle næste dag videre til
Skive. Denne by var lovringernes bedste handelsby, og det kan nok være,
der var mange folk i byen den dag. Især folk fra Salling strømmede til,
men kun ganske få fjandboer. De havde nemlig forsynet sig på markedet
i Sjørup.

Kilde: Fra gammel avisartikel af Jacob Odgaard, Tastum, o. 1925
udlånt af Åse Madsen, Tastum.

Lovringerne var folk fra Lover Syssel i Østjylland, nærmere besemt
et område der i syd afgrænses af Vejle Fjord og Grejsdalen, og i nord af
Himmelbjerg- Skanderborg- Stilling- og Solbjerg søerne.

Det var især befolkningen i de skovrige egne omkring Silkeborg,
der fik tilnavnet skovlovringer. De ernærede sig ved at fremstille ting af
træ og sælge dem, især i det skovfattige vestjylland.

I folkemunde var skovlovringerne gode til tre ting: Drikke bræn-
devin, gøre træsko og „bjærge træ“. En gammel skovlovring sagde en-
gang: Jeg har aldrig givet mig af med at stjæle, men jeg har altid været
god til at bjærge træ i skoven.
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Fra foreningens tur til Mønsted Kalkværk d. 25. september 2006


