Kulturmiljøer i Varde Kommune
Af Mariann Ploug & John V. Jensen

I løbet af efteråret 2012 har Museet for Varde By og Omegn
registreret ni nye kulturmiljøer efter aftale med Varde
Kommune. Ved et kulturmiljø forstår vi geografisk afgrænsede områder, der på forskellig vis afspejler væsentlige træk
i egnens samfundsmæssige udvikling. Udpegningen skal
primært sikre, ”at områderne friholdes for byggeri, anlæg
eller andre ændringer, der er uforenelige med de kulturhistoriske interesser”, som det hedder i kommunalsprog.
Sagt på en anden måde handler det om, at Museet for
Varde By og Omegn og Varde Kommune i fællesskab er ved
at danne et overblik over, hvilke og hvor vi har gamle eller
ældre bygninger og anlæg, som fortjener særlig opmærksomhed, fordi de kan fortælle noget om vores egns historie og dermed også sige os noget om, hvorfor vores nutid
ser ud, som den gør. Det kan handle om mange forskellige
ting som fx tidlig industri, udnyttelse af vandkraft, handelsforbindelser, krig, religion, anlæggelse af færdselsårer
mm., netop alt det som vi dag anser som en helt naturlig

del af vores omgivelser. Disse bygninger og anlæg har været
og er stadig med til at definere egnens særpræg og skabe
dens identitet, og netop derfor skal vi passe på dem.
I det følgende fortælles i flere tilfælde mange hundreder års historie i nogle korte historiske skitser. De korte rids
kan give et godt indtryk af tilværelsens omskiftelighed, og
hvordan svingende konjunkturer, nye produktionsformer
og ny teknologi gennem århundrederne sætter sit præg
på de enkelte lokaliteter. Således kan man denne gang
læse om flere af egnens gamle vandmøller, hvis historie i
nogle tilfælde går helt tilbage til middelalderen, men som
helt indtil det 20. århundredes begyndelse fungerede som
betydelige lokale industrivirksomheder.
Der er indtil nu beskrevet 28 kulturmiljøer fordelt over
hele kommunen og flere vil følge i de kommende år. Et
overblik over disse tidligere udpegninger kan man finde i
opdatering 2008, 2010 og 2011.

Historiske kort er gode kilder til den kulturhistoriske udvikling i landskabet. Her er det Original 1 kort over Lunderup Hgd., Varde Jorder fra 1819-1865 til venstre og Generalstabens høje målebordsblade fra ca. 1870 til højre. Begge kort viser udsnit med Frisvad Mølle.
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Linding Mølle
Kulturmiljø, Varde nr. 21

”Samme Mølle kan om Sommeren, naar Tørke er, ikke male,
desligeste om Vinteren naar stor Frost paakommer.” Sådan
omtales Linding vandmølle i slutningen af 1600-tallet.
Linding Mølles historie går tilbage til i hvert fald 1580, hvor
møllen nævnes første gang i forbindelse med, at Varde hospital blev forlenet med Linding Gård med en lille mølle.
Fra 1609 hører møllen ikke længere under Varde hospital,
men da herremanden Niels Krag oprettede Agerkrog, mageskiftede han sig til møllen foruden Lindinggård.1 I løbet
af 1600-tallet støder vi i kilderne på møllen flere gange.
Lindingmølle og Møldam omtales i 1639 i præsteindberetningerne til Ole Worm fra Øster Horne herred.2 Møllen

Linding Mølle ca. 1910, inden møllehjulet standsede.
Foto: Thorstrup lokalhistoriske arkiv.
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er ligeledes med på Mejers kort fra omkring 1650. Linding
Mølle har i en periode hørt under Nørholm Gods, hvor
den bl.a. findes omtalt i en jordebog fra 1660. Ellers er oplysninger om Linding Mølles ældste historie sparsomme,
punktvise og fragmentariske, og de indskrænker sig ofte til
skøder, opgørelser af bohave og regnskaber, hvorved den
ligner mange andre danske møller. Således er det noteret,
at mølleren i midten af 1700-tallet ejede lidt sølvtøj og et
lille stykke jord. Han havde også selv vogn, plov og nogle
kreaturer. I 1743 således tre heste, tre stude, fire køer og
ti får. Fra 1836 stadfæstes møllerens ret til opstemning af
vandet, og mølleren fik hermed ret til uindskrænket udnyttelse af vandet til alle årstider. Det betød, at mølleriet
i slutningen af 1800-tallet på Linding Mølle var ret stort. I
1873 blev møllen antageligt solgt fra Nørholm gods. 3
I 1876 købte møllebygger Hans Jørgen Frahm Linding
Mølle af Ivar Madsen, og siden har den været i slægtens
eje. Under Første Verdenskrig var tiden ved at rinde
ud for vandmøllerne, og i 1915 stiftedes andelsselskabet ”Thorstrup Elektricitetsværk” der talte vandmøllerne
Linding og Nørholm. I 1916 ophørte mølleriet og møllehjulet blev erstattet af en turbine, der kunne drive en dynamo
og producere jævnstrøm, hvorefter mølledammen var ejet
af el-værket.4 El-produktionen på Linding Mølle ophørte i
1952, og i januar 1953 tilbageskødedes vederlagsfrit den
ca. 1 ha store mølledam til Linding møllegård til den daværende ejer Vilhelm Frahm,5 der til gengæld forpligtede
sig til at lade mølledammen frede grundet møllens historiske og æstetiske kvaliteter. Fredningen førte senere til
stridigheder med Hedeselskabet og de omkringliggende
lodsejere, sidstnævnte blev i 1964 tilkendt en mindre erstatning i alt kr. 5515.6 I mellemtiden havde Hans Jørgen
Frahms sønnesøn Hans Jørgen Frahm fra 1950 forpagtet
landbruget ved Linding Mølle af Vilh. Frahm, som han også
købte møllen af i begyndelsen af 1950’erne. I 1980 solgte
han Linding Mølle videre til sin søn Egon Frahm, der stadig
driver gården.

Noter

1. H.K. Kristensen: Øster Horne Herred. København 1944, s. 99ff.
2. Præsteindberetninger til Ole Worm I, Ålborg og Ribe stifter 1625-42. Udg.
af Landbohistorisk Selskab, v. Frank Jørgensen. København 1970, s. 226.
3. Steen B. Bøcher: Vandmøller og andre vandkraftudnyttelser i Ribe Amt.
København 1944.
4. Se Fredningsnævnets kendelse fra 12. oktober 1964, s. 1, Thorstrup
lokalhistoriske arkiv. For nærmere oplysninger omkring etableringen
af Thorstrup Elektricitetsværk se Ejvind Busk Jensen: Foreninger i et
lille samfund – Thorstrup Sogn 1869-2012. Thorstrup 2012.
5. Skøde dateret 10.12.1952, Thorstrup lokalhistoriske arkiv.
6. Se Fredningsnævnets kendelse fra 12. oktober 1964, s. 1-15.

Møllehjulet er væk, men bygningerne bæger endnu
tydelige præg fra vandmøllens tid. December 2012.

Vinterstemning ved den opstemmede mølledam, der
bidrager til at give Linding mølle et idyllisk udseende, men
som også i høj grad vidner om den århundrede gamle
erhvervstradition på stedet. December 2012.
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Frisvad Mølle

Frisvad Vandmølle regnes for at være ældre end Varde
Vandmølle, der er fra 1537. I 1583 blev Frisvad Mølle købt
af kronen, og få år efter indgik Frisvad og Frisvad Mølle i
en byttehandel, som den rige adelsmand og godsejer
Mourids Podebusk foretog.1
Frisvad Mølle var oprindeligt en strømmølle, der blev
drevet af vandet i Frisvad Møllebæk. Omkring 1680 blev
en del af vandet ca. 1500 meter nord for møllen ledt gennem en grøft gravet i engkanten, så vandet ved opstemning
kunne drive et overfaldshjul. Dette trak kornkværnen, mens
strømmøllen senest i 1702 blev omdannet til stampemølle.
Strømmøllen, som var den gamle mølle, hørte til møllegården, mens den nye overfaldsmølle var uafhængig.2
Lunderup havde overtaget vandmøllen i 1683, og da
ejendommen kom under Nørholm i 1718, fulgte møllen
med. Nørholms ejer, Andreas Charles Teilmann byggede et
nyt møllehus, og omkring 1760 begyndte man på hans foranledning at grave mergel ud af brinken foran møllen. Fra

1780’erne blev den lave køregrav benyttet som mølledam,
hvilket gav møllen en større driftssikkerhed.3
I 1831 overtog Christen Pedersen kornmøllen, der derefter blev drevet sammen med stampemøllen og møllegården, som han også ejede. Allerede i 1850 blev stampemøllen nedlagt, men i 1867 blev der bygget en ny stampemølle til benstamperi. Produktionen af benmel fortsatte
formentlig indtil omkring 1920.4
Den nordgående vej fra Varde har fra gammel tid gået
syd om Frisvad Mølle og passeret ådalen ved vadestedet,
hvor strømmøllen lå. I slutningen af 1800-tallet blev der
bygget bro over møllebækken, og vejen blev omlagt, så
den kom til at gå over dæmningen foran mølledammen.
Vadestedet kunne tydeligt ses, indtil vadestenene i 1939
blev kastet op på engen ved reguleringen af vandløbet
mellem møllen og Varde Å.
Da møllen blev nedlagt i 1939, blev mølledammen tørlagt. Dammen blev dog genetableret i 1959, hvor dæmningen blev forstærket, og vandtilførselen blev øget med
vandet fra to drænledninger, så der dannedes en dam ud
mod vejen.
Frisvad mølle hørte under Nørholm indtil Jes P. Jessen
købte hele ejendommen i 1914. Året efter erstattede han

Frisvad Mølle. I forgrunden til højre ligger møllehuset, der blev revet ned i
1944, og bag ved ses det gamle stuehus, ca. 1903.

Frisvad Mølle med mølledammen i forgrunden og det nye stuehus fra 1916
på den anden side af dæmningen, ca. 1920.
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møllens overfaldshjul med en turbine, og i 1916 blev det
nye stuehus bygget. På samme tid forsøgte han forgæves
at etablere et dambrug. Resterne af ørreddammene, der
var gravet ind langs den anlagte grøft, kan stadig ses i
landskabet.
Sidst i 1930’erne blev der gravet mergel på Stilbjerg
og ved møllegården, og for indtægterne derfra kunne der
bygges ny stald (1939) og lade (1941), mens møllehuset,
der ikke længere var i brug, blev revet ned i 1944.
Opstemningsretten, som møllen havde, blev igen interessant i 1941, hvor ejeren, Tormod Christensen sammen
med et konsortium etablerede en pelsfarm med sumpbævere ved møllebækken 30-40 meter fra dæmningen. Ved
krigens slutning i 1945 var pelseventyret forbi lige så hurtigt, som det var begyndt, og året efter etablerede samme
konsortium et dambrug.
De første 32 fiskedamme lå mellem grøften, der tilførte vand, og bækken, som afløbet var ført ud i. Senere blev
der gravet yderligere otte damme på østsiden af bækken
tæt ind til dæmningen. Da konsortiet blev opløst omkring
1955, fortsatte ejeren med dambruget. Det blev efter hans
død i 1957 videreført af sønnen Poul Erling Christensen,
som i 1991 solgte til anden side. Dambruget blev ved Ribe

Stuehuset ved Frisvad Mølle, som det fremtræder i oktober 2012.

Amts mellemkomst nedlagt med udgangen af 1997 mod
det obligatoriske økonomiske vederlag.5
Omkring 1950 blev der bygget et ”røgterhus” som bolig til et gift par, der var ansat i stedet for en karl og pige.
Arbejdsbyrden ændrede sig de følgende år, særligt efter
1957, da sønnen Kristen Johs. Christensen havde overtaget
gården, der fra 1972 kunne drives som et deltidslandbrug.
En del af jorden blev solgt fra i 1992, og i 1994 blev
Frisvad Mølle overtaget af Ebba Rathjen og Egon Jensen,
mens landbrugsjorden blev solgt til anden side. Ægteparret
har siden sat stuehuset og udlængerne i stand, så Frisvad
Mølle i dag er en fin ramme om et moderne familieliv.
Noter

1. Steen B. Bøcher: Vandmøller og andre vandkraftsudnyttelser i Ribe
Amt. København 1944, s. 36-37; Charlotte Lindhardt: Frisvad Mølle.
Drivvejsprojektet, 2006 (netudgivelse).
2. Kristen Johannes Christensen: Frisvad Mølle i 500 år. 2010. (upubliceret).

3. Bøcher, s. 36.
4. Christensen, 2010.
5. Kr. Johs. Christensen: Frisvad Mølle. Varde Landsogn, Tinghøj og
Søndermarken. Varde 2001, side 96.

Stald (1939) og lade (1941) ved Frisvad Mølle står som rødstensbygninger
med tag af pandeplader, oktober 2012.
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Alslev Mølle

”En mere romantisk plet end Alslev Mølle kan den [vejen]
næppe føre os hen til her i Vestjylland.”1 Sådan lyder en
beskrivelse af området ved Alslev Mølle fra 1949, og man
fornemmer meget af den nostalgi, der siden er blevet forbundet med de gamle vandmøller, og som stadig spiller
en rolle i vores opfattelse og oplevelse af møllerne.
Alslev Mølle er gammel, den eksakte alder kender vi
ikke, men møllespecialisten Steen Bøcher regner den til
en af landets ældste dvs. fra middelalderen. Vandmøllen
hørte i middelalderen sammen med Visselbjerggård under
Ribe bispestol og omtales første gang i 1531 i et skøde på
Visselbjerggård.2 Ved reformationen kom den sandsynligvis under kronen, der 1567 skødede den til en adelsmand fra Oxvang gård ved Skast, hvorefter møllen var
adeligt gods og hørte under herregården Visselbjerg ved
Alslev indtil 1772,3 hvor den blev solgt fra herregården til
Chresten Bierrum, Aalborggaard for 2.500 rigsdaler.4 I 1792

købte Hans Andersen Schack vandmøllen, hvorefter den
var i Schack-slægtens eje indtil Peder Schacks død i 1964.
Som så mange andre danske vandmøller blev Alslev
Mølle højst sandsynlig anlagt af kirken, der forsøgte at skaffe sig gårde især langs de vigtige veje. På den tid var det
kun kirken, kongerne og landets stormænd, der havde råd
til at opføre så kostbare anlæg. Alslev mølle ligger centralt
placeret i landskabet ved et oldgammelt vadested med
mange indfaldsveje og får sit vand fra Alslev Å.5 Af gamle
regnskaber fra 1600-tallet fremgår det, at Alslev var en af
amtets største møller kun overgået af Nørholm og Henne
møller.6 Alslev Mølle havde sin storhedsperiode i 1800-tallet under Schack-familien. I tiden efter Første Verdenskrig
blev møllegården udstykket.
Endnu i 1880’erne kunne der ved møllen holde hele
rækker af vogne med korn til formaling i Alslev Mølle, ikke
alene fra Alslev, men også fra Hostrup, Bryndum og andre sogne. Alslev skal desuden have været isfri, når andre
møller blev bremset af frosten. Om den tid fortælles det,
hvordan bønderne kom agende med de tunge kornsække
på vognen, hvorefter de fik spændt fra og gik ind i møllestuen – en firefags stor stue – for at få mølleskænken

Brydning af is ved Alslev Mølle i begyndelsen af 1900-tallet.
Foto: Alslev lokalhistoriske arkiv.

Postkort af Alslev Mølle. I dag er kun laden og møllerboligen tilbage.
Foto: Alslev lokalhistorisk arkiv.
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og få piben stoppet, mens møllersvendene ekspederede
kornet. Møllerens betaling bestod i, at han af hver skæppe
korn tog en ”toldkopfuld”. Således skulle møllen i Alslev
også have været meget søgt i perioder med vindstille vejr,
og fordi møllen i Alslev havde stor kapacitet med mange
kværne, kunne den præstere mere end alle egnens øvrige møller.7 Alslev Mølle fungerede ikke blot som kornmølle, men tillige i forbindelse med garvning af huder for
bundtmagerne i området, samt valkning af vadmelsklæde.
Derudover virkede møllen også som stampemølle til knusning af ben (til strøelse på markerne). Ca. 1885 udskiftede
den fremsynede A. Schack som en af de første i landet møllehjulene og erstattede dem med turbiner til fremstilling af
elektricitet, der både kunne drive kværnene og levere el til
ejendommen. I 1901 anlagde han også ørreddammene ved
møllen og grundlagde dermed dambruget, hvorefter mølleriet stort set ophørte. Dambruget er endnu i drift i 2012.
I 1940’erne malede møllen kun korn til gårdens eget
forbrug. Ligeledes ophørte stamperiet og valkeriet. Den
gamle mølledam groede til og er stort set væk i dag. Efter
århundreder som samlingssted for egnens beboere blev
Alslev Mølle reduceret til en helt almindelig ejendom. Til

Alslev mølles lade, der er rest af det i sin tid ret betragtelige mølleanlæg.
September 2012.

gengæld producerede den gamle mølle nu strøm til det
sydvestjyske område.
I begyndelsen af 1950’erne overtog Paul Agnar fra
Esbjerg dambruget ved møllen. Alslev møllegård tilhørte
Peder Schack frem til hans død, hvorefter hans husbestyrerinde Karoline Horn arvede møllegården med landbrugsdriften. Hun solgte den i 1969 videre til Strange Hansen.
Siden har møllen haft flere ejere, indtil den nuværende ejer
Hilmer Nissen i 2009 købte møllen på tvangsauktion.
Noter

1. Chr. Sneum: Kronik. Vestkysten 29.9.1949.
2. Steen B. Bøcher: Vandmøller og andre vandkraftudnyttelser i Ribe Amt.
København 1944, s. 13ff.
3. Steen B. Böcher: Kronik. Vestkysten 26.6.1941.
4. Alslev Mølle, Alslev Lokalhistoriske Arkiv, udarbejdet af Hans Ole
Villadsen.
5. Steen B. Böcher: Vestkysten 23.6.1941, fortæller om Alslev vandmølle i
forbindelse med en cykeltur.
6. Steen B. Böcher: Kronik. Vestkysten 26.6.1941.
7. Steen B. Böcher: Kronik. Vestkysten 29.9.1949.

Helt indtil omkring 1900 fungerede Alslev mølle, som en betydelig lokal
industrivirksomhed. Siden blev den i lighed med andre vandmøller
omdannet til dambrug. September 2012.
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Letbæk Mølle

Kulturmiljø, Varde nr. 31a
”Letbæk Mølle ligger i en vidunderlig smuk Egn, næsten
et Stykke smilende Østkystnatur, der som en Oase dukker
op herude mod det barske Vesten.” Sådan karakteriseredes
omgivelserne ved Letbæk Mølle i en avisartikel fra 1929.
Der er løbet meget vand i åen gennem de sidste 80 år – beskrivelsen er stadig præcis, men sådan behøvede det ikke
at være. Her følger nogle hovedtræk af møllens historie.
Letbæk Mølles egentlige alder kendes ikke. Lokalhistorikeren H.K. Kristensen skriver, at møllen må være anlagt
senere end den nærliggende nabomølle i Assenbæk, og at
det må være tidligere end 1610, da møllen nævnes første
gang.1 Møllekenderen Steen Bøcher mente derimod i sin
bog om vandmøllerne i Sydvestjylland, at Letbæk Mølles historie kan gå helt tilbage til 1347, hvor bispen i Ribe
pantsatte en del gods bl.a. en mølle i Hodde, og det kunne
være Letbæk Mølle.2 ”Lethbeck møll” omtales i 1639 i en af
præsteindberetningerne til Ole Worm, og møllen er ligeledes indtegnet på Johannes Mejers kort fra ca. 1650.3
Møllen ligger ved landevejen fra Tistrup til Hodde lidt
nord for Kybæk bæk ved et lille tilløb dannet af kilder. Faldet
er meget stort, og der synes at være rigeligt med vand til
møllens overfaldshjul.4 Vi ved at, møllen i 1850’erne producerede kartoffelmel, og hovedaftageren var papirfabrikken i Silkeborg. Kartoffelmelsproduktionen blev imidlertid
i slutningen af 1800-tallet opgivet pga. af konkurrence fra
Tyskland.5
Ændrede betingelser betød, at vandmøllen i Letbæk i
1902 blev omdannet til planteskole, hvor omegnens bønder kunne hente små gran- og fyrretræer i forbindelse med
opdyrkningen af de jyske hedearealer. Opdyrkningen havde nemlig medført et stort behov for tilplantning i form
af plantager og læbælter, der kunne holde på den lette
jord. 6 Mølleriet ophørte helt i 1905, men møllegården og
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dammen kan altså stadig ses på Letbækvej mellem Tistrup
og Hodde.
Letbæk Mølle er imidlertid også interessant af andre grunde end blot mølleriet. Således overtog den senere landstingsmand og formand for Vestkjær højskole Niels Møller Letbæk
Mølle i 1860. Sammen med sin gode ven pastor Schjørring,
fandt han, at de smukke omgivelser ved mølledammen i
Letbæk egnede sig til større møder, og de arrangerede nu
det første af en række folkemøder ved mølledammens østlige bred.7 Stedet kaldte de i bedste grundtvigske højskolestil for Breidablik (den bredt skinnende) eller Balders bolig.8 Letbæk Mølles historie er således knyttet nært sammen
med udviklingen af det folkelige og danske demokrati efter
1849 – men altså især fra 1860’erne.
Ved møllebredden rejstes i juni 1929, dvs. i hundredeåret for Niels Møllers fødsel, en mindesten for den gamle
møller. Der var til anledningen tale af ingen ringere end
fhv. konseilspræsident J.C. Christensen og tilstedeværelse
af billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen, Vejen.
Efter møllens ophør blev Letbæk Mølle, der i 1946 omtales som ”et yndet Udflugtsmaal med ældgammel Tradition”,9 omdannet til en sommerrestauration. Fra 1923 var
Frederik Møgind Tranberg indehaver af Letbæk Mølle Kro.10
Restaurationsvirksomheden ophørte i 1973 efter krav om
en modernisering af køkkenet, hvorefter Letbæk Mølle
i 1975 blev købt til lejr- og kursusvirksomhed af KFUMspejderne i Esbjerg for 700.000 kr.11 Siden kom projektet
i modvind, og pengene manglede. I 1977 købte Esbjerg
Kommune Letbæk Mølle for godt 1 million kroner og påbegyndte en restaurering af møllen.12 En overgang overvejede Esbjerg Kommune at omdanne den gamle mølle til et
refugium for billedkunstnere, uden at det nogensinde blev
realiseret. Heller ikke planerne om at omdanne Letbæk
Mølle til naturskole for Ølgod, Varde, Grindsted, Helle og
Blåbjerg kommuner blev til noget.13 Midlerne til at renovere og istandsætte Letbæk Mølle savnedes, og efter at have
ligget ubenyttet hen gennem flere år blev ejendommen i
1992 solgt til Tom Petermuss, der istandsatte den gamle

hovedbygning og fik mølledammen renset op – hvorved
stedet fik meget af sit idylliske udseende tilbage.
Noter

1. H.K. Kristensen: Øster Horne Herred. København 1944, s. 270.
2. Steen B. Bøcher: Vandmøller og andre Vandkraftudnyttelser i Ribe Amt.
København 1944, s. 88.
3. Præsteindberetninger til Ole Worm I, Ålborg og Ribe stifter 1625-42. Udg.
af Landbohistorisk Selskab, v. Frank Jørgensen. København 1970, s. 227.
4. Bøcher, s. 88.
5. Bøcher, s. 89.
6. P.H. Haahr: Af Tistrup sogns saga. Tistrup 1955, s. 72.
7. H.K. Kristensen.
8. Salmonsens konversations leksikon bind II, 2. udg. 1915-30.
9. Afstemningen om Bevilling til Beværtning med stærke Drikke på
Letbæk Mølle 1946.

Sejlads på mølledammen. Letbæk Mølle fotograferet fra vejsiden ca. 1900.
Til højre ses det gamle møllehus. Det forsvandt kort efter, at mølleriet på
Letbæk Mølle ophørte. Foto: Tistrup lokal historisk arkiv.

10. Th. Adamsen (red.): Hotelværter og restauratører. København 1938.
11. Avisartikel (sandsynligvis Vestkysten) fra 11.6.1975, Tistrup sognearkiv.
12. Jyllandsposten 5.1.1977; Esbjerg Ugeavis 25.1.1977.
13. Vestkysten 2.3.1988; Vestkysten 4.5.1988.

Letbæk mølle set fra haven. Det gamle møllehus blev erstattet af den store
træpavillon, da møllen blev til en restauration og et populært udflugtsmål.
Pavillonen er siden nedrevet. Foto: Tistrup lokalhistorisk arkiv.

Udsigt over mølledammen og den ældste af de
eksisterende bygninger ved Letbæk Mølle. De
idylliske omgivelser udgør en smuk ramme til
det velholdte anlæg. September 2012.
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Assenbæk Mølle
Kulturmiljø, Varde nr. 31b

”...uden at forklejne andre vandmøllers idyl tør jeg antyde, at Assenbæk Mølle med dens omgivelser er en af de
skønneste pletter langt og nært.” Sådan beskrev Laurids
Pedersen omgivelserne ved Assenbæk Mølle i en avisomtale af stedet fra 1963. Det var i anledning af, at møllen var
blevet solgt til spejderne fra Sct. Georgs gilderne.1
Assenbæk Mølle går århundreder tilbage, men dens
egentlige alder kendes ikke. Den nævnes første gang i et
tingsvidne fra 1610 i forbindelse med stridigheder mellem
Assenbæk Mølle og Varde Mølle. Ifølge lokalhistorikeren
H.K. Kristensen nævnes Assenbæk første gang i 1537, da
Niels Krag umiddelbart efter reformationen (1536) købte
jorden af kronen, hvorpå han oprettede herregården Agerkrog.
Assenbæk Mølle er formentligt bygget i tidsrummet mellem 1537 og 1562 (da Krag forlod Agerkrog), fordi der

Billedet (ca. 1900) viser de gamle møllebygninger fra 1870. Længst til højre
ses det gamle møllehus med møllehjulet, der lå mellem de to mølledamme.
Møllehuset er nedrevet for længst. Foto: Tistrup lokalhistorisk arkiv.
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ikke i forvejen var nogen mølle på herregårdens grund.2
”Assenbeck møll” omtales i hvert fald i præsteindberetningerne til Ole Worm fra 1639, dog uden nærmere detaljer.3 I 1683 omtales møllen som en ”nu øde og ganske
afbrudt Mølle, hvorpaa ganske ingen anden Bygning findes videre end et Hus, hvorudi Mølleren har sit Kvæg og
en liden Jordhytte, hvorudi han selv bor. Mølledammen er
ganske udbrudt, hvortil ellers af Naturen er et temmelig
godt Vandfald.” Der var også jord til møllen. ”Fædrift haves
til bemeldte Mølle paa Heden […] Lider skade af Ulve”.4
I 1738 bortfæstede Stephan Ehrenfeld til Endrupholm,
Lunderup og Nørholm Assenbæk Mølle til nogle garvere i
Varde. Møllen må derfor på dette tidspunkt sammen med
herregården Agerkrog være blevet overtaget af godsejeren på Nørholm.5 I 1786 er Assenbæk opregnet som stampemølle ligesom den mindre nabomølle i Letbæk ”æ lille
Møl”, men blot et år senere beskrives Assenbæk Mølle igen
som nedbrudt. I 1847 købte møller Niels Horsbøl møllen fri
af Nørholm. Horsbøl fik sat gang i produktionen af vadmel,
og således valkede møllen i midten af 1800-tallet årligt
3.000 alen vadmel, indtil den nedbrændte i 1870.6 I 1882
overtog Horsbøls svigersøn Jens Kristensen møllen, og
han gjorde i 1880’erne Assenbæk Mølle til en efter tiden
betydelig virksomhed, Kristensen supplerede vadmelsproduktionen med produktion af benmel og kartoffelmel.7
Industrialiseringen i Vesteuropa og Nordamerika i anden
halvdel af 1800-tallet betød omkring 1900 adgang til billig
kunstgødning i stedet for benmel og maskinvævet bomuld
i stedet for vadmel. Stampemøllen blev derfor overflødig,
og mølleriet ophørte. Møllehjulet blev standset og møllehuset nedrevet. Herefter blev Assenbæk Mølle omdannet til
planteskole. Den sidste møller Jens Kristensen døde i 1937
og hans enke i 1942, hvorefter en datter overtog den gamle
mølle. I 1947 overtog en gartner N. Chr. Sørensen, Krogager
planteskolen på Assenbæk Mølle. I hans periode blev møllegården restaureret og bl.a. brugt til lyst- og jagtgård. I 1962
blev bygningerne og området solgt til Sct. Georgs gilderne
i Varde og Esbjerg. Ønsket var at indrette et spejdercenter.

Den officielle indvielse fandt sted d. 10. maj 1964. Foruden
møllebygningerne medfulgte 48,5 tønder land.8
Møllegården er fra 1870, og besøger man stedet, er
det tydeligt, at vejen, der skiller de to søer eller damme, er
den gamle mølledæmning, der i sin tid dannede et fald på
ca. 2 meter og drev et overfaldshjul.
Noter

1. Laurids Pedersen: Assenbæk mølle samlingsted for Sct.
Georgsgilderne. Vestkysten (sandsynligvis), 9. marts 1963. Tistrup
lokalhistoriske arkiv.
2. H.K. Kristensen: Øster Horne Herred. København 1944, s. 268.
3. Præsteindberetninger til Ole Worm I, Ålborg og Ribe stifter 1625-42. Udg.
af Landbohistorisk Selskab, v. Frank Jørgensen. København 1970, s. 227.

Skt. Georgs gilderne købte i 1963 Assenbæk Mølle og omdannede den til et
spejdercenter. Det ses, at møllen tager sig godt ud i de smukke omgivelser.
En sammenligning med fotoet fra 1900 viser nogle af de forandringer, der er
sket med bygningerne og stedet i løbet af de sidste 100 år. September 2012.

4. Steen B. Bøcher: Vandmøller og andre vandkraftudnyttelser i Ribe Amt.
København 1944, s. 18.
5. P.H. Haahr: Af Tistrup sogns saga. Tistrup 1955, s. 73.
6. Arne Blaabjerg: Assenbækmølle spejdercenter 1964-89. Esbjerg 1989, s. 8: I.
7. Notater fra Tistrup lokalhistoriske arkiv 1964.
8. Notater fra Tistrup lokalhistoriske arkiv 1964.
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Hjedding

Kulturmiljø, Varde nr. 33
“Vestjysk bondesmør” var smørnoteringens betegnelse for
det smør, der blev produceret på de vestjyske gårde. Betegnelsen henviste ikke til et kvalitetsprodukt, men dækkede over smør af ringeste værdi. På herregårde og andre
større gårde med mange køer havde man kølige mælkekældere, hvor der var mulighed for at producere smør af en
langt bedre kvalitet.1
Fælles fremstilling af kvalitetssmør var udgangspunktet for flere møder i vinteren 1881-1882, hvor overvejelserne gik på, om mælken skulle kærnes på den enkelte gård,
så det var smørret, der blev samlet, eller om man skulle
samle mælken, så hele processen foregik på mejeriet. Man
enedes om den sidste løsning, selv om det forudsatte, at
der blev bygget et mejeri, og at der kunne leveres mælk
fra 400 køer.2
Andelsmejeriet ”Hjedding” blev en kendsgerning i marts
1882. Det grundlæggende nye i andels- eller interessentskabsaftalen var, at alle medlemmer havde én stemme –
man stemte efter ”ho’der” ikke efter ”høwder” – og man
afregnede efter den mængde mælk, som blev afleveret på
mejeriet.3 Jacob Stilling Andersen, der var søn fra en gård
i lokalområdet, blev ansat som mejerist, og den 10. juni
1882 gik produktionen gik i gang.4
Betegnelsen ”mejerist” var på det tidspunkt ganske ny.
Tidligere havde fremstilling af smør og ost udelukkende
været et arbejde for kvinder, der var uddannet som mejersker, men da mekaniseringen slog igennem begyndte
unge landmandssønner at stå i lære ved mejerskerne på de
større mejerier. Stilling Andersen havde også været på Tune
Landbrugsskole for at få undervisning i mejeriteori.5
Mejeribygningen blev hurtigt for lille, så huset blev
forlænget med et par fag til beboelse. Efter to år blev mejeriet også udvidet med en tværfløj til dampmaskine og
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ostelager, den karakteristiske, høje skorsten blev bygget,
og samtidigt blev dampmaskinen på fire hestekræfter udskiftet med én på fem.6
Afkølingen af mejeriets produkter var et vedvarende
problem, som først blev løst, da ishuset blev bygget i 1891.
Her kunne man opbevare is, der var indsamlet fra søerne
om vinteren, og anvende isen til nedkøling af mælken den
følgende sommer.7
Mejeriet voksede med stor hast, og der var jævnligt
medlemmer, som rejste spørgsmål om udvidelser i Hjedding
eller flytning af mejeriet til Ølgod Stationsby. Flytningen
blev en realitet i 1905, og den 28. oktober skummedes den
første mælk i Ølgod. Mejeriet blev lukket i 1997.8
Det gamle mejeri blev indrettet med beboelse for to
familier i hovedbygningen ud mod vejen, mens de øvrige
bygninger blev brudt ned. Historien om Danmarks første andelsmejeri var dog ikke glemt. Om eftermiddagen,
den 10. juni 1932 samledes omkring 200 mennesker ved
bygningen, hvor mejeriets første bestyrer afslørede en
mindesten.9
Mejeribygningen i Hjedding blev solgt til nedrivning i
1941, men De danske Mejeriers Fællesorganisation overtog
bygningen og genetablerede mejeriet, som det havde set
ud i 1882 – næsten. Mejerimuseet blev indviet den 24. september 1948, og i 1970 overtog Ølgod Museum den daglige
drift. Picnic-huset med plancheudstilling om Andelsmejeriet
Hjedding og dansk mejeridrift stod færdigt i 2001.10
Ved kommunesammenlægningen i 2007 overgik driften af mejerimuseet til Museet for Varde By og Omegn, og
den 10.-11. juni samme år blev andelsbevægelsens 125 års
jubilæum fejret på stedet. Mejeribygningen er undselig,
og museumsområdet er begrænset, men andelstanken er
stor og burde deles af alle.
Noter

1. Søren-L. Manøe Hansen: Landbrugsomlægningen. I: Søren Manøe
(red.) Hjedding Andelsmejeri 1882-1905. Ølgod 1987, s. 10; Charlotte
West: Ølgods yngste stenalder – mindesten i Ølgod Kommune.
Udstillingstekst, Ølgod Museum 2004; Niels Kristensen, ”Pedersborg”

Hjedding Mejeri som det formentlig så ud, da det
blev bygget i 1882. Maleri af Rasmus Christiansen.

(1901): Oprettelsen af Hjedding Andelsmejeri. I: Søren Manøe
(red.) Hjedding Andelsmejeri 1882-1905. Ølgod 1987, s. 15; J. Stilling
Andersen: Minder fra Hjedding Andelsmejeri’s første tid. I: Søren
Manøe (red.) Hjedding Andelsmejeri 1882-1905. Ølgod 1987, s. 18.
2. H.K. Kristensen: Øster Horne Herred. København 1944, s. 12-13.
3. I 1898 gik man over til at afregne efter flødeprocenten.
4. Kristensen, s. 16-18; Rudolf Uhre: Om Jens Mathias Bollerup
Andersen og hans søn Jacob Stilling Andersen. Ølgod 1998, s. 47-48;
Interessentskabskontrakt for Andelsmejeriet ”Hjedding”. Ølgod 1998,
s. 32-36; H. Linding: Hjedding Mejeri fra 1882-1905. I: Søren Manøe
(red.) Hjedding Andelsmejeri 1882-1905. Ølgod 1987, s. 30.
5. Uhre, s 54.
6. Linding, s. 22.
7. Linding, s. 29; Søren Manøe: Fra det gamle Ølgod og opland. Skjern
1987, s. 75.
8. Linding, s. 24-25; West.

Hjedding Mejeri efter 1884, hvor mejeriet blev udvidet med
ostelager og kedelhus med høj skorsten. Beboelsen blev også
udvidet, så den kunne rumme en familie.

9. Linding, s. 25; West.
10. Linding, s. 25-26; Jens Sørensen: Driftsberetning 2001. Ølgod 2001, s. 76.

Hjedding Mejerimuseum ligger i det
åbne land, som mejeriet gjorde, da
det blev bygget, november 2012.

Hjedding Mejeri efter 1891, hvor ishuset,
der ligger til venstre, blev bygget.
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Lunde Barfred
Kulturmiljø, Varde nr. 38

I Varde Kommune har man kendskab til to steder, der fra
gammel tid er blevet betegnet som Barfred. Barfred ved
Varde har haft tilknytning til Vardehus, sandsynligvis som
et forsvarsværk, og det kan ikke længere erkendes, mens
Barfred i Lundtang, der har været et overnatningssted for
den danske konge, stadig kan findes i Lunde sogn, hvor
Barfredsvej og Lundtangvej krydser hinanden.
H.K. Kristensen beskrev i 1923 den bevarede del af
Barfred således:
I den østlige Del af Præstegaardshaven lige ind til Lundtangvejen findes en
svag Forhøjning, en flad Jordhøj, i hvis Top man ser en rund, kælderagtig
Fordybning, der dog er noget udjævnet, ved siderne ses endnu nogle temmelig store Kampesten.
Han fortalte samme sted, at Barfred var en gammel fordanskning af tysk Bergfrit, der betyder fæstningstårn – i

Den østlige del af præstegårdens stuehus set fra haven med bygningen
Barfred liggende i baggrunden. Tegning af Frederik Guldbrandsen, ca. 1887.
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lighed med det, der fandtes ved Vardehus. Denne betydning er en af tre forklaringer, som findes i Ordbog over det
danske Sprog, der også nævner kongsherberg – som Lunde
Barfred og fredhelligt sted, hvor man kunne tage tilflugt for
blodhævn.1
Kongemagten var afhængig af, at undersåtterne gav
deres bidrag til kongens underhold, når han rejste rundt i
landet, men i løbet af 11-1200-tallet blev det almindeligt,
at bønderne ikke ydede Gæsteriet (bespisning og overnatning) direkte til kongen. I stedet betalte de en årlig gæsteriafgift til lensmanden, som så ydede kongen Nathold
(indkvartering). Fra vores område ved man, at Frederik I i
1529 havde nathold i Vester Herreds Len, og at Kristian III
overnattede i Lunde Præstegård på gæsteri i 1537. I 1545
overnattede kongen igen i Lunde, men da var det kongens
lensmand i Ribe, der betalte, fordi Vester Herred i mellemtiden var blevet lagt under Riberhus i 1542.2
Inventaret blev i 1652 beskrevet i tingbogen som bestående af et bord, bænke, paneler og 4-5 senge. Efter, hvad
Terpager fortalte i 1706, skulle bygningen omkring 1675
have været et gammelt faldefærdigt stenhus, der på den tid
blev erstattet med et andet hus over den oprindelige kælder. Denne bygning var formentlig en bindingsværksbygning i to stokværk, og den skulle i 1826 være blevet afløst af
et nyt hus, som bestod af syv fag grundmur. Det murede hus
stod til 1890, hvor pastor Jens Sørensen Tarp den 31. maj fik

Bygningen til højre i billedet er Barfred. Tegning af Frederik Guldbrandsen, 1885.

tilladelse til at nedbryde huset og anvende materialerne til
reparationer på præstegården.3
Det har ikke været muligt at finde Lunde Barfred nævnt
på et kort, men på original 1 kortet over Lundtang Byes
Jorder, der dækket perioden 1819-1865, må Barfred være
det lille, nord-sydvendte hus, der ligger i det syd-østlige
hjørne af præstegården. Beliggenheden svarer til den, der
fremgår af Frederik Guldbrandsens tegning fra 1885, hvor
Barfred ses som en stråtækt bygning i rimelig god stand.4
Præstegården blev revet ned i 1927,5 mens Barfred
gennem mange år henlå uden større opmærksomhed, så
træer og buske havde frit spil. Overvoksningen, som var en
torn i øjet på mange lokale, blev registreret i 2006, da en af
museets arkæologer berejste fortidsmindet,6 og kort tid
efter valgte naboen at nedrive den bygning, der havde ligget i umiddelbar nærhed af Barfred siden 1800-tallet.
Efterfølgende var naboen med i den gruppe, der bestod af Blaabjerg lokalhistoriske Arkiv, Lunde Sogneforening
og Outrup Sogneråd, som ejer jorden, hvor Barfred ligger, da gruppen i 2009 gennem museet forhørte sig hos

Den stensatte nedgang til Lunde Barfred før fældning og oprydning, november 2006.

Nationalmuseet om at få tilladelse til at rydde området.
Ved en frivillig indsats i sommeren 2012 blev vegetationen i og omkring kælderen skåret ned, der blev anlagt en
parkeringsplads langs vejen, og der blev slået en sti ind til
stedet, så Barfred i dag på mange måder fremstår, som da
H.K. Kristensen beskrev stedet i 1923.7
Noter

1. H.K. Kristensen: Lunde Sogn i Vester Horne Herred. Kolding 1923, s. 19.
2. Kristensen, s. 21.
3. Oluf Nielsen: Historiske Efterretninger om Vester Horne Herred. 18651867. Genudgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt 1984, s. 131-132;
Lavrids Terpager: Prodromus asylographiæ Danicæ. 1706 (D. Sml. II);
Kristensen, s. 21 og 119.
4. Præstegården er matr.nr. 1a på original 1 kortet over Lundtang Byes
Jorder, Lunde Sogn, Wester Herred, Ribe Amt opmålt af H.W. Hansen
i 1819.
5. H.K. Kristensen: Korte historiske Notitser fra Ribe Amt. Fra Ribe Amt 1930.
6. Fredningsnummer 3002-65, journalnummer VAM 1640.
7. Meddelt af Henning Kristiansen, Nr. Nebel.

Barfred-kælderen set fra indgangen. Arealet blev ryddet for buske og træer i
sommeren 2012, august 2012.

K ulturmiljøer i Varde K ommune

175

Hejbøl Knap

I oldtiden valgte man ofte at anlægge gravhøje på bakketoppe, der allerede var iøjnefaldende i landskabet, og højen på Hejbøl Knap er en af disse. Gravhøjen, der formentlig stammer fra bronzealderen, blev fredlyst i 1892.
Det vides ikke, hvornår Hejbøl Knap har fået sit navn,
men da præsten Hans Sørensen i 1638 beskrev forholdene
i Ølgod Sogn, omtalte han blandt andet: ”… Heybøll 1
Gaard, østen derfor Heybøllknap …”1 Senere blev stednavnet i to ord, Heibøl Knap som på original 1 kortet gældende fra 1819-1865.2
Hejbøl Knap ligger som en markant høj på 42 meter
i et kuperet hedeområde, hvor A/S Hejbøl Plantage blev
stiftet i 1879, ved at ejeren af Store Hejbøl, Thomas Jensen
solgte et areal på ca. 75 tønder land for aktier, der kostede
10 kr. pr. tønde land. Økonomisk var det ikke nogen god investering, men mange var villige til at støtte plantesagen.

Det første udbytte blev udbetalt i 1918, hvor brændselsmanglen under Første Verdenskrig havde gjort skovhugst
rentabelt.3
I 1911 blev der etableret et stisystem i plantagen, og
i 1916, da en medarbejder fra Nationalmuseet berejste
gravhøjen på Hejbøl Knap, var der rejst et udsigtstårn i to
etager.4 Højen stod da lynggroet og ubeplantet i et område med ren bjergfyr, men i 1921 begyndte man at plante
bøgetræer ved oldtidshøjen.5
Den 22. februar 1922 blev det besluttet at anlægge
den festplads, som førstelærer ved Hejbøl Skole, Holger
Øllgaard (1888-1969) ønskede at skabe, så de lokale beboere kunne samles om søndagen for at lege, holde møde eller høre foredrag. Hovedstenen til talerstolen blev flyttet fra
skolen til plantagen en tåget, snefyldt vinteraften i 1923, og
Grundlovsdag blev talerstolen bygget færdig af de ældre beboere, mens ungdommen holdt fest.6
Anlæggets oprindelige navn var Børnenes Anlæg. Det
var anlagt af børn – og mange voksne. Plantningssagen
havde Holger Øllgaards store interesse, og i en periode
var han formand i plantningsforeningen for 23 vestjyske

Friluftsscenen ved Hejbøl Knap er, som det står på stenen i midten,
anlagt i 1958.

Plantningsdag for ældste klasse på Hejbøl Skole, ca. 1929. Billedet er taget af
Holger Øllgaard, der var lærer på Hejbøl Skole.
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sogne. På skolens plantningsdag drog de større børn ud i
plantagen med planter og spader, når eksamen var overstået. Drengene gravede hullerne, mens pigerne plantede
træerne.7
Øllgaard blev i 1953 efterfulgt af lærer J.M. Jakobsen,
der var meget interesseret i amatørskuespil. I samarbejde
med Hejbøl Ungdomsforening fik han anlagt en friluftsscene, der blev indviet ved festpladsen i 1958.8
Ved Hejbøl Knap står flere mindesten. Hjemstavnsstenen
blev som den første rejst i 1925, og siden kom sten for Holger
Øllgaard (1970), forfatteren Salomon Frifelt (1974), Hejbøl
Plantages 100 års jubilæum (1979) og Karen og Thomas
Jensens gravsten.9
Den sidste mindesten blev rejst for Kirstine M. Larsen
(Stinne) i 2011. Hun boede som nabo til plantagen og var
formand for Hejbøl Knap-udvalget gennem 40 år. Det var
ofte hende, der passede festpladsen efter de idéer, som
hun havde lært af Holger Øllgaard.10
Hejbøl Knap-udvalget holder stadig området, og hvert
forår får de hjælp af Linding Skoles 6. klasse inden pinse.
Pinse morgen mødes 35-40 mennesker med lokal tilknytning til flaghejsning og foredrag, mens Luthers Mission,
Krusbjerg hvert år holder grundlovsfest ved Hejbøl Knap.11

5. Gyldendal (net): Hejbøl Knap.
6. Holger Øllgaard i Hejbøl Skoles Juleavis, 1966.
7. Øllgaard; West.
8. West, s. 98-116; Salomon Frifelt i hans tale ved mindefesten for Holger
Øllgaard, 1970.
9. Carstensen; West; Højskoleforstander Hans Haarder, Rønshoved
Højskole i hans tale ved afsløringen af mindestenen for Salomon
Frifelt, 1974.
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Noter

1. H.K. Kristensen: Øster Horne Herred. København 1944, s. 296 og 345.
2. 1819-1865: Kort over Heibøl Gaardes Jorder beliggende udi Ølgod
Sogn, Øster Herred, Ribe Amt. Opmaalt fuldstændig i Anledning af
Matriculeringen Aar 1819 af Chr. Gylding, Landinspecteur; 1842: Kort
over Ølgod Sogn i Øster Herred, Ribe Amt. Formindsket, sammendraget og tegnet 1842 af Branner; 1865-1945: Heibøl gaardes Jorder,
Ølgod Sogn, Øster Herred, Ribe Amt. Opmålt i 1819 af Chr. Gylding.
Prøvet af F. Borg. Omtegnet i 1865 af E. Hansen; 1945-1977, Plan 2:
Hejbölgaarde, Ölgod Sogn, Öster-Horne Herred, Ribe Amt. Trykt i
Februar 1945; 1977-1995: Del af Hejbøl Gårde, Ølgod Sogn, ØsterHorne Herred, Ribe Amt; Generalstabens Topografiske Kort 1870-2012.
3. Peter Carstensen: Landskabsformidlingsprojekt for Ølgod Kommune,
arbejdspapir 1992; Charlotte West: Hvad stenene kan fortælle – mindesten i Ølgod Kommune. Ølgod 2003, s. 98-116.
4. www.dkconline.dk.

Mindesten over lærer Holger Øllgaard rejst i 1970, november 2012.
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Hanssinelund
Kulturmiljø, Varde nr. 40

Fra 1875, hvor Ølgod Station blev indviet som et led i den
vestjyske længdebane, voksede byen hurtigt frem og blev
et knudepunkt for et stort opland. På samme tid blev der i
mange jyske sogne dannet plantningsforeninger, hvis formål det var at beplante heden med træer, dels for at skabe
et bedre klima for den landbrugsmæssige opdyrkning af
heden, dels for at nyttiggøre heden med et vist skovbrug.
En af foregangsmændene i Ølgod var boghandler Hans
Nielsen (1871-1955). Han var formand for Ølgod og Omegns
Plantningsforening og var også aktiv i Aktieselskabet Ølgod
Plantage.1 Selv skabte han sammen med sin kone, Sine Nielsen

Hans Nielsen med sønnen Svend ved portalen,
som tømrer Holm udfærdigede, ca. 1910.
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et haveanlæg, hvor han rejste en række sten over danske
forfattere, hvis værker han anså for at være væsentlige for
litteraturen.2
I 1909 købte boghandlerparret en parcel på tre tønder
land. Området lå allerede da som en trekantet kile mellem
jernbanen og plantagen. Ind mod byen blev der siden anlagt
haver af byens borgere, som i 1919 havde stiftet kolonihaveselskabet ”Nationalhaven”, på området mellem Viaduktvej,
jernbanen, Gyvelvej og Nørre Allé.3
Som de fleste andre byggede boghandlerparret et lysthus af træ. Det var ret rummeligt med håndbibliotek, køkken og en kælder ”til koldt”, så det også var anvendeligt
til sammenkomster. Foran huset var der en terrasse, og på
taget havde boghandleren anbragt en udsigtspost. Ikke
langt fra huset stod en jernpumpe, der leverede det nødvendige vand til husholdningen og anlæggets planter.4

Foran Johannes Ewalds sten i Hanssinelund er
der sat roser og andre blomster.

M ariann P loug & J ohn V. J ensen

Sine og Hans Nielsen foran deres boghandel i
Ølgod, ca. 1920.

Ægteparret passede selv haveanlægget, og i en barndomserindring fra 1989 beskrev journalist Kirsten Flintegaard
i Fyns Stiftstidende deres færd:
Jeg oplevede i min opvækst sommeraftener og søndage at se boghandler Nielsen
og hans søde kone Sine komme cyklende. Han med en spade bundet til stang og
bagagebærer, hun med en madkurv bag sadlen, og målet var et lille plantage- og
hedestykke, som de ejede. Her plantede de træer, anlagde gange og skabte over
en årrække en lille fredfyldt lund.
Fordelt over hele anlægget fik de rejst 11 store natursten,
de ti med inskriptioner for mandlige forfattere og en uden
inskription, måske med tanke på en kvindelig forfatter.
Billedhugger Mads Pedersen, Varde huggede motiver og
tekster på de fleste.5 Stenene blev anskaffet over en længere årrække, og formentlig var Sten Stensen Blichers sten
fra 1912 den første, mens Henrik Pontoppidan, som døde

i 1943, fik den sidste. Der var tilsyneladende anlagt et særligt bed om hver sten, blandt andet med roser, som var
boghandlerens stolthed. Anlægget må have været kendt
for en større kreds, for i Trap Danmarks 1928-udgave blev
Hansinelund nævnt under Anlæg.6
Hans Nielsen døde i 1955, og da hans eneste søn og
dennes familie var bosiddende i Frankrig, havde han skænket Hanssinelund til sognet og byen,7 men der var tilsyneladende ikke nogen, som fandt anledning til at passe området. I 1959 kunne man læse om det forfaldne og vanrøgtede
anlæg i Jyllandsposten, og det blev bemærket i Ølgod, hvor
sognerådet gav 100 kr. til en istandsættelse. Ved samme lejlighed blev der taget initiativ til at rejse en mindesten for
boghandlerparret, efter alt at dømme med tekst af Salomon
Frifelt.8
Stenen blev rejst i 1961, og siden har vedligeholdelsen af
anlægget været en kommunal opgave. På Varde Kommunes
hjemmeside omtales Hanssinelund i dag som en lille, grøn
oase. De høje, lyse bøgetræer står som en stærk kontrast til
de omgivende plantager på begge sider og skærmer de litterære mindesten.
Noter

1. Aktieselskabet Ølgod Plantage blev oprettet i maj 1882, og i løbet af
1800’erne opkøbte selskabet jord, så plantagen kom til at strække sig
fra jernbanen i øst til Ølgod Kirke i vest.
2. Poul Tuxen: Fra bar mark til tæt by. Ølgod i pionerfasen 1870-1911.
Ølgod 1898, s. 22-23; Salomon J. Frifelt: Lisaa gammel som æ vej.
Ringkøbing 1968, s. 67.
3. Søren Manøe: Fra det gamle Ølgod og opland. Skjern 1987, s. 50.
4. Jens Sørensen: Anekdoter og historier om boghandler Hans Nielsen.
Ølgod 2000, s. 42-54; H. Brandt-Madsen: En tilflytters tilbageblik. Ølgod
2001, s. 14.
5. Charlotte Lindhardt: Drivvejen. Ribe 2006, s. 116.
6. Sørensen, s. 46 og 50; Brandt-Madsen, s. 14; Trap Danmark 4. udg. bd.
8. København 1928, s. 498 og 5. udg. bd. 23. København 1965, s. 840.
7. Frifelt, s. 68.
Johannes Ewalds mindesten, som den tager sig ud i november 2012.

8. Charlotte West: Ølgods yngste stenalder – mindesten i Ølgod Kommune.
Udstillingstekst, Ølgod Museum 2004; Frifelt, s. 68.
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