Landsbyer på kanten
Kortlægning af forandringsprocesser i Lyne og Lønborg 19702016
Af Christian Ringskou, Ringkøbing-Skjern Museum

Opspil
Projektet ’Landsbyer på kanten – kortlægning af forandringsprocesser i landsbyens fysiske og mentale rum
efter 1970 – en metodeudvikling til kap. 8-arbejdet’ er formuleret i samarbejde mellem syv statsanerkendte
museer med kulturhistoriske ansvarsområder forskellige steder i Danmark. Hvert museum foretager
kortlægninger og undersøgelser i to landsbyer, således at den samlede undersøgelse, der redigeres af
samarbejdets sekretariat på Museum Thy, omhandler 14 landsbyer i hele landet.
Projektets formål formuleres således: ”Med udgangspunkt i gennemførelsen af et pilotprojekt i 14
landsbyer i udkantsområder udvikles en metode til screening af landsbyernes fysiske rum, deres
kulturhistorie og det sociale levede liv, der knytter sig hertil. Ved hjælp af en sådan screening kan museerne
dels tegne et hurtigt og samlet overblik over landsbyerne og deres udvikling til egen opgavevaretagelse i
bl.a. kap. 8-arbejdet; dels give et kvalificeret tilbud til kommunernes planlægning og udformning af deres
fremadrettede landdistriktspolitik.”
Undersøgelserne er udarbejdede efter fælles indledende drøftelser museerne imellem, men herefter i en
projektperiode, hvor hvert museum tolkede opgaven, som det fandt rigtigst. De 14 undersøgelser
fremtræder derfor ret forskelligartede, og der foreligger et stort materiale til vurdering af fordele og
ulemper ved forskellige fremgangsmåder og prioriteringer.

Fremgangsmåde
Det grundlæggende princip i den fælles projektudvikling er et metodisk dobbeltgreb ifølge hvilket,
undersøgelserne dels falder i redegørende topografiske afsnit, hvor landsbyens nyere historie indkredses i
kortmateriale, besigtigelsesrapporter samarbejde med lokalhistoriske arkiver mm, dels i kvalitative
analysegreb i form af interviews og lignende.
Selvom projektets centrale argumentation er bygget op omkring et fokus på tiden efter 1970, har de
følgende analyser af landsbyerne Lyne og Lønborg et noget dybere historisk perspektiv, hvilket bunder i en
opfattelse af, at landsbyernes nyere historie i mangt og meget er en forlængelse af udviklingstræk med rod
i andelstidens omvæltninger i det vestjyske landbrugssamfund.

Topografiske og lokalhistoriske afsnit
De følgende afsnit baserer sig for de topografiske redegørelsers vedkommende på følgende metodiske
greb: Efter en kort introduktion til byerne og deres placering i landskabet følger en historisk kronologi for
landsbyernes bygningsmasse inddelt i fem tidsperioder: Andelstid, mellemkrigstid (frem til 1945),
efterkrigstid (1945-65), velfærdsstat (1965-90) og den nærmeste fortid (1990-2016). Oversigterne er
udarbejdede i opmålings- og kortlægningsprogrammet Mapinfo. Perioderne er i højere grad definerede af
praktisk-metodiske hensyn end analytiske, idet de afspejler tidspunkter for gode kort og luftfotos.
Inddelingen er imidlertid samtidig relevant i forhold til afgrænsning og forståelse af forskellige faser og
tendenser i landsbyernes udvikling.
Herefter følger lokalhistoriske afsnit, hvor udvalg af ældre og knap så gamle fotos illustrerer ovenstående.
En oversigt over funktionstømning og en kortfattet besigtigelsesrapport danner overgang til de mere
kvalitative og nutids- og fremtidsrettede analyser.

Kvalitative analyser
Undersøgelsernes livtag med identitet og sammenhæng i landsbyerne gør ikke krav på at være samlede
kulturportrætter af hele samfund. De baserer sig på et gruppeinterview for hver landsby samt på et
kvalitativt spørgeskema, der var tilgængeligt på Ringkøbing-Skjern Museums hjemmeside og som alle
landsbyernes husstande blev gjort opmærksomme på med et brev i postkassen. Spørgeskemaet er en
næsten ikke bearbejdet versionering af en interviewguide udarbejdet til fælles brug for alle delprojekterne.
Materialet forekom relevant som åbent kvalitativt spørgeskema, og det indsamlede materiale spiller en
vigtig rolle i de følgende analyser.
Med en så begrænset dataindsamling undgår man ikke væsentlige metodiske skævheder. For det første
kommer man under alle omstændigheder kun i kontakt med de medlemmer af lokalsamfundet, som er
engagerede, og som gerne fortæller. For det andet er risikoen for at komme i kontakt med visse grupper og
overse andre mulige parallelle kulturelle strukturer overhængende. Hertil er imidlertid at svare, at den
foreliggende undersøgelse er et pilotprojekt og efter sit opdrag en afklaring af, hvor dybt man indenfor en
given tidsramme kan trænge i materialet. Som med så meget andet ville mere tid og bedre finansiering give
stærkere resultat. De indsamlede oplysninger er imidlertid langt fra uinteressante eller ubrugelige. De
rummer væsentlige udsagn og perspektiver på landsbyernes nutid og fremtid.

Valg af landsbyer
Valget af Lyne og Lønborg er ikke baseret på dybe principielle overvejelser. Det kunne måske næsten se ud
som om, beslutningen er taget ved at sætte en finger ned midt i en alfabetisk liste over Ringkøbing-Skjern
Kommunes bymæssige bebyggelser. Helt så uovervejet er det dog ikke.
Lyne er valgt, fordi landsbyen deltog i kapløbet om at blive årets landsby 2016 (ikke blot i Ringkøbing-Skjern
Kommune men på landsplan), og fordi landsbyen i det hele taget giver indtryk af at være i positiv udvikling.
Lønborg er valgt, fordi en oversigt i Dagbladet Ringkøbing-Skjern i januar 2016 viste, at byen er kommunens

højdespringer i befolkningstilvækst 2010-15. Her var et interessant positivt spor at efterfølge i en landsby,
der set udefra giver indtryk af at være ret kraftigt påvirket af de sidste 50 års centralisering og urbanisering.

Lyne
Landsbyen Lyne er Ringkøbing-Skjern Kommunes sydligste. Den ligger på det vestlige strøg af Varde Bakkeø
12 km syd for Tarm, 9 km vest for Ølgod og 20 km nord for Varde. Hovedvej 11, der (her) forbinder Tarm og
Varde, går gennem landsbyen. Egnen var tyndtbefolket vestjysk hedeland, men agerjorden umiddelbart
vest for landsbyen er af relativt god bonitet. Endnu i 1924 dækkede lyngheden 1237 af sognets 3291 ha.
Lyne var i 1960 ikke bymæssig bebyggelse med over 200 indbyggere. I 2010 var der 246 indbyggere. I 2015
var tallet faldet med 3,3 % til 238.
Lyne er kirkeby med romansk kirke. Sognet var anneks til Kvong i Varde Kommune, indtil det for få år siden
blev samlet i pastorat med Nr. og Sdr. Bork sogne. Lyne sogn udgjorde indtil 1966 en selvstændig
sognekommune og indgik herefter frem til kommunalreformen i 2007 i Egvad Kommune. 1

Lyne i landskabet

Original1-kortet for Lyne Bys Jorder er målt i 1788 og rettet i 1824. Det viser et typisk bebyggelsesmønster
for det vestjyske bagland. Gårdene ligger på række, men ikke i landsbystruktur, i et bånd øst-vest gennem
ejerlavets agerjord vest for landsbyens senere plads. Gårdenes matrikler er nord-sydgående med ager i syd,
hede i midten og eng langs Lyne Kær i nord. Bortset fra tørvemosen nordøst for kirken henligger det øvrige
område i hede.
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TRAP Danmark, udgave 4 og 5, Kristensen s. 420-28, Artikel i Dagbladet Ringkøbing-Skjern ”Flere landsbyer har fået
vokseværk” 2/1 2016

I det senere landsbycentrum, hvor landevejen mellem Skjern og Varde dengang som nu gik tæt vest forbi
kirken, er kun angivet tre gårde, og ved nærmere eftersyn forstår man, at den ene er helt eller delvist
streget over, og at den lidt mørkere er bygget som dens afløser vest for landevejen. Denne gård på
vestsiden var frem til 1903 landsbyens anden meget gamle institution, kroen. Om kroen 1788 og tidligere lå
øst for vejen, er ikke undersøgt nærmere.

100 år senere var ikke meget ændret. De Høje Målebordsblade er for Vestjyllands vedkommende fra årene
omkring 1870. Et Lyne-udsnit viser, hvordan kirken endnu kun havde selskab af kroen og en enkelt gård.

Den følgende gennemgang af Lynes bebyggelseshistorie kunne give anledning til en hypotese om, at de
rurale moderniseringsprocesser, der omformede de vestjyske landområder i årtierne omkring 1900, først
nåede Lyne sogn i mellemkrigstiden. Et udsnit af Det Lave Målebordsblad (tegnet før mejeriet blev flyttet
fra Nørhede til Lyne i 1913) viser imidlertid, at udviklingen var i gang, i første omgang blot ikke ved kirken
og hovedvejen men i højere grad i Nørhede mod vest, hvor kortet nævner to smedjer og et jordemoderhus,
og hvor der desuden var købmandshandel og elværk.2 I Lyne er Kroen nu flyttet til landevejens østside.

Landsbyen Lyne med vejnavne anno 2016
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Tak til Jørn og Jutta Christensen på Lyne Lokalarkiv, som gjorde opmærksom på dette forhold.

Bebyggelseshistorie
De følgende figurer til illustration af Lynes bebyggelseshistorie er udarbejdede i GIS-programmet MapInfo
på baggrund af Det Lave Målebordsblad og luftfotos fra 1945, 1960, 1990 og 2015-16. Observationerne er
for landsbyens institutioner samt ved stikprøver for de øvrige bygninger supplerede med oplysninger fra
realregistre og tingbøger, fra Salomon Frifelts indledning til Bogværket Vort Sogns Historie i 100 Aar (for
Lyne Sogn), fra TRAP Danmark samt ved oplysninger fra Lyne Lokalarkiv.
Selve bygningerne er klippede fra et kortlag med samtlige bygninger i Danmark udarbejdet i 1996. Laget er
renset for bygninger, der i mellemtiden er fjernede, ligesom nye bygninger er tilføjede manuelt.
Bygningerne er ikke specielt præcist aftegnede, og mange tilbygninger, udhuse og avlsbygninger mangler.
Figurerne er udarbejdede med henblik på analyse af den bygningsmasse, der er til stede i 2016. En række
bygninger, som er revet ned, heriblandt mejeriet, den gamle kro vest for landevejen og gården, som på de
ovenstående kort findes nord for kirken, er derfor ikke med. Her er således ikke tale om en gennemgang af
de enkelte perioders bygninger, men en gennemgang af de nuværende bygningers historie og alder.
Med henblik på forståelse af bebyggelsesstrukturen før landsbyudviklingen tog fart er nogle af de
nærmeste landbrug rundt om Lyne med på figurerne. Afgrænsningen er arbitrær.

Den agrare landsby er, hvilket er typisk for Vestjylland, meget svagt defineret. Kun kirken og kroen går
tilbage til før andelstidens udvikling. Gårdene mod nordvest er gamle, mens de øvrige er yngre
hedeopdyrkningssteder og udflyttergårde.

Lyne er fattig på bygninger fra første bølge af modernisering på landet i årene omkring 1900. Kun en enkelt
ganske kort husrække på sydsiden af Nørhedevej går tilbage til 1890’erne, mens smedjens ældste
bygninger er fra tiden lige før Første Verdenskrig.

I mellemkrigstiden tog landsbyen form, og en række af de bygninger, der i dag tegner Lynes profil, kom til.

Forsamlingshusets historie går tilbage til 1918, men først i 1927 flyttede aktiviteterne ind på den
nuværende adresse. Brugsforeningens historie går længere tilbage, men i 1930 flyttede den fra en for
længst nedrevet bygning i Nørhedevej-krydsets nordvesthjørne til den nuværende plads og bygning i
sydvesthjørnet. Helt tidstypisk blev der bygget huse på række langs landevejen. Beboelseshusene på
hovedvejens østside er alle ældre end 1945.

I perioden 1945-65 var Lyne i vækst. Den ene af senere to tankstationer går tilbage til tiden omkring 1945.
Centralskolen er opført 1962 umiddelbart syd for sportspladsen, der er anlagt mellem 1945 og 1954.
Alderdomshjemmet, der nu er revet ned, men hvor ældreboliger giver pladsen kontinuitet, kom til i 1955.
Lyhne Andels Foderstofforretning, senere DLG, flyttede i 1962 ind i nye bygninger mod øst. På dette
tidspunkt ophørte brugsforeningen med at forhandle gødning, og en foderstofhandel i byens ældste
bebyggelse på Nørhedevej ophørte. Periodens villa- og parcelhusbebyggelse opstod først og fremmest mod
øst langs Strellevvej, men der spores også en begyndende tendens til kvarterdannelse øst for landevejen,
syd for Strellevvej.

En stor del af Lynes bygningsmasse er opført i perioden 1965-90. Den anden tankstation, som endnu er i
drift, kom til sydligst i landsbyen på hovedvejens østside i 1965. Hallen blev indviet i 1978. Landsbyen, der
tidligere havde haft sin tyngde for både bolig og erhverv længst mod nordvest, blev efterhånden klart
funktionsinddelt. Mod sydøst opstod et mindre erhvervskvarter, hvor en plasticvarefabrik og en systue i
1991 blev til møbelfabrikken Hjort Knudsen. Størstedelen af byens parcelhuse og villaer er byggede mellem
1965 og 1990. De grupperer sig i klart definerede små kvarterer i syd og nord øst for landevejen.

Der er føjet ganske få nye huse til Lynes bygningsmasse siden 1990. I forbindelse med skolens overgang fra
kommunal til friskole i begyndelsen af 2000’erne etableredes fribørnehave i den tidligere førstelærerbolig.
Indenfor de seneste år er institutionen udvidet med vuggestue. Af nye enfamilieshuse er kun ganske få
kommet til.

Lyne i fotografier

Tidligt fotografi af kroen set fra kirkediget mod nord. Kroen har rejsestald eller lignende på landevejens
østside.
Gengivet efter Kristensen

Samme motiv men yngre. De fleste af de gamle afvalmede stråtækte bygninger er erstattede af bygninger
af tidlig stationsbytype i blankmur med skifer- og asfalttag. I krydset med Nørhedevej har brugsforeningen
nu til huse i nordvesthjørnet.
Lyne Lokalarkiv

Nørhedevej før kirken fik nyt tårn i 1927. Kig mod øst med de få huse fra 1890’erne til højre og
brugsforening, rejsestald og kirke i baggrunden.
Lyne Lokalarkiv

Da kirken fik nyt tårn i 1927, var der bar mark mod øst på de senere parcelhusudstykninger bagved.
Ringkøbing-Skjern Museum

På dette foto fra 1950’erne er Nørhedevej fuldt udbygget med brugsforening og købmand henholdsvis syd
og nord i krydset ved hovedvejen. Smedje, foderstofhandel og mejeri i baggrunden.
Lyne Lokalarkiv

Dette luftfotografi fra 1960’erne viser efterkrigstidens landsby. I forgrunden ses en butik i et af de gamle
huse på Nørhedevej. Bag den ses længst til venstre bebyggelsen langs hovedvejen inkl. forsamlingshuset
med den ældre bygning til landevejen og med tilbygning fra 1960. Centralt i baggrunden ses
alderdomshjemmet fra 1955.
Lyne Lokalarkiv

Af dette foto fra telefonpælenes og brostenenes periode i 1950-60’erne fremgår det, at der endnu både var
brugsforening og købmand i krydset ved Nørhedevej. Selvom trafikken ikke var overvældende kunne man
købe benzin indtil flere steder.
Lyne Lokalarkiv

Lyne Centralskole, nu Lyne Friskole, under opførelse 1961
Ringkøbing-Skjern Museum / Bent West Eilertsen

Den mest markante ændring i Lynes kulturmiljø gennem de seneste årtier er nedrivningen af fire gamle
gårde i og umiddelbart udenfor landsbyen. En af dem er den gamle kro nordligst vest for hovedvejen, her
på et luftfoto fra 1962.
Det Kongelige Bibliotek / Sylvest Jensen

Et kig ind i Lyne fra nord midt i 1970’erne. Til højre lå den gamle kro meget tæt på den asfalterede
hovedvej. Til venstre den nye kro med Tuborg-skilt. Den var med andre ord ikke længere afholdshotel.
Gengivet efter Kristensen

Tidlig parcelhusbebyggelse fra omkring 1960 på Buen

Parcelhuse fra 1970-80’erne på Stabelhøjvej og Egebjergvej

Indtryk fra Lyne3
En gåtur i Lyne anno 2016 giver anledning til en række betragtninger:
-

-

-

-

-

Landevejen: Lyne langs hovedgaden er det Lyne, tusindvis af trafikanter på den befærdede
hovedvej 11 kender. To meget forskellige indtryk dominerer. For det første at hovedvejen
underbygger virksomheder. Her er Kro, Brugs og tankstation med grillbar. Men samtidig er flere af
husene fra mellemkrigstiden pressede af deres nærhed til vejen. Man ser det knap nok i farten,
men skifter man bilen ud med gåben, kan man ikke undgå at se, at flere står tomme, at murværk er
i dårlig stand, at vinduer er punkterede osv. Den nedlagte tankstation på vejens vestside
tilsvarende. Man må forholde sig til, at disse huse i de kommende årtier risikerer at forfalde
yderligere.
Nørhedevej: Landsbyens ældste bebyggelse gør et fragmentarisk indtryk. Mange af vejens
oprindelige bygninger er erstattede med nyere, og de få gamle optræder i ret forskellig
vedligeholdelsestilstand.
Parcelhusudstykningerne fra 1950-80’erne: Den, der måtte forvente landsbydød og nedlukning,
beredes her en overraskelse. Her møder man et meget velholdt Lyne med velpassede haver.
Barnevogne, børnecykler og nyvaskede campingvogne vidner om, at her er mennesker i alle aldre,
og at husene for en stor del er handlede i de seneste årtier. I øvrigt er kun få huse til salg.
Erhvervsområdet: Møbelfabrikken Hjort Knudsen har til huse i velholdte bygninger, og
parkeringspladsen er i dagtimerne fyldt med medarbejdernes biler. De øvrige erhvervsbygninger er
for fleres vedkommende i dårlig vedligeholdelsestilstand. Noget tilsvarende gælder for smedjen på
Nørhedevej.
Byens institutioner: Som et særligt karakteristikum for Lyne lægger man mærke til, hvordan byen
trods sin beskedne størrelse har en række virksomheder og institutioner. Udover kroen, brugsen,
tankstationen, forsamlingshuset og kirken, som alle er meget synlige fra landevejen, er her, friskole,
fribørnehave og møbelfabrik. Landsbyen gør et levende indtryk.

Funktionstømning
Dermed imidlertid ikke sagt, at Lyne har bevaret sit serviceudbud intakt gennem de seneste 50 år. Følgende
sammenlignende oversigt over forskellige virksomheder og institutioner i 1960’erne og i dag er udarbejdet
med hjælp fra Lyne Lokalarkiv og suppleret med oplysninger fra TRAP Danmark. Listen er ikke endelig, og
der er i en række tilfælde tale om skøn i afgørelsen af, om en funktion eller virksomhed har tilstrækkelig
tyngde til at spille en rolle. I øvrigt havde eller har en del af de oplistede virksomheder til huse i sognet,
men udenfor landsbyen.
1960’erne
Håndværk: Maler, to eller tre tømrere, snedker, smed, barber og frisør (mand og kone), to mekanikere (på
tankstationerne), skrædder, elektriker (med forretning), to murere
Industri: Mejeri, systue (fra begyndelsen af 1970’erne), flere kartoffelcentraler
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Dette afsnit står helt for forfatterens personlige regning

Forretninger: Blomsterbutik, planteskole, brugsforening, købmand, slagter, trikotageforretning (i en kort
periode), installationsforretning (elektrikeren), kombineret slikbutik og brødudsalg, to tankstationer,
sparrekasse (på kroen), bank (i forsamlingshuset, senere ved brugsforeningen)
Service: Maskinstation, tre vognmænd, kro (på dette tidspunkt afholdshotel), campingplads
Offentlig service: Skole, kirke, bibliotek (på skolen), sygeplejerske, sportsplads, alderdomshjem,
kommunekontor, rutebilstation (på kroen), postekspedition
Foreninger: Forsamlingshus, husmoderforening, idrætsforening/gymnastikforening (lagt sammen med den
i Strellev i 1970’erne), venstrevælgerforening, borgerforening, legestue, ungdomsforening, jagtforening,
menighedsråd
Årlige begivenheder: Sportsfest, juletræ i forsamlingshuset

Lyneborgere under duggede ruder i Forsamlingshusets nye sal i foråret 1961 ved gymnastikforeningens
jubilæumsopvisning.
Ringkøbing-Skjern Museum / Bent West Eilertsen

2016
Håndværk: Tømrer (nystartet virksomhed), undervognsbehandling
Industri: Møbelfabrik, plastfabrik, tre kartoffelcentraler
Forretninger: Brugsen, tankstation med grill, butik og klinik for alternativ behandling
Service: Kro, vognmand, hundepension
”Offentlig” service: Kirke, friskole, fribørnehave (med vuggestue), idrætshal, sportsplads
Foreninger: Børnebo, Familie & Fritid, jagtforening, spejder, borgerforening, forsamlingshus, friskole, Lyne
Friskoles Støtteforening, Kroket- og petanqueforening, menighedsråd, vennekreds, venstrevælgerforening,
idrætsforening, lokalråd, lokalhistorisk arkiv
Begivenheder: Sportsuge, fællesspisning, forårsfest
Det bemærkelsesværdige ved listen er ikke kun, at landsbyen har gennemlevet et fald i funktioner og
serviceudbud, men nok så meget, at meget af det, som findes i 2016, ikke var etableret i 1960’erne.

Sammenfatning
Da nye tider nåede det rurale Vestjylland, var udviklingen længe beskeden i Lyne, der nok i kraft af kirke,
kro og områdets bedst boniterede agerjord var et naturligt lokalt centrum, men et centrum i et tyndt
befolket hedeområde. Først med mellemkrigstidens fremvækst af en lille landevejslandsby tog Lyne form.
I efterkrigstiden var Lyne til gengæld i vækst. Parcelhuskvarterer kom til øst for hovedvejen, og de fik
selskab af et lille erhvervsområde. Periodens udvikling og fremgang skinner gennem forfatteren Salomon
Frifelts omtale af Lyne og nærmeste omegn fra 1950: ”Der er siden sidst i forrige Aarhundrede sket en stor
Udstykning. Lyne By har ni gamle Gaarde. Nu er der foruden disse ni andre større og mindre Landbrug
foruden Kirkebyen med Mejeri, Brugsforening, Forsamlingshus, Foderstofforening og Hotel, alle de
forskellige Haandværk og mange private Huse, og der bygges stadig flere.”4
Lyne lukrerer i dag på flere forhold. Der er relativt langt til nærmeste større by, og den trafikerede hovedvej
fører i nogen grad aktivitet til byen. At byen i den periode, hvor de vestjyske landsbyer fungerede som
selvstændige små oplandscentre, kun formåede at oparbejde et relativt beskedent udbud, har i de seneste
årtier haft den heldige konsekvens, at funktionstømningen har været tilsvarende beskeden, og byens og
sognets borgere har formået at fastholde en række institutioner og faciliteter.
Men Lyne kender også til problemer. De meget synlige huse langs hovedvejen vil i de kommende årtier
risikere at fremstå i stadig dårlige tilstand, og rundt om landsbyen er ikke alle nedlagte landejendomme lige
velholdte.
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Frifelt s. 1

Lyne har ordet
De følgende afsnit er primært baserede på gruppeinterview med medlem af Lyne Lokalråd Christian
Jørgensen, hans hustru Karen Jørgensen og medlem af Lyne energiråd Claus Kristensen, samt på kvalitativt
spørgeskema rundsendt til alle landsbyens beboere.5 Pointerne er som en stikprøve blandt Lynes beboere
og skal ikke betragtes som dækkende eller repræsentative i statistisk forstand. Her er imidlertid tale om en
række meningsmættede udsagn hentede hos et udsnit af landsbyens beboere.

Landsbyens institutioner
Adspurgt til fordele ved at bo i Lyne svarer flere respondenter, at Lyne så lille, som den er, har det hele til
det daglige liv: En ung spørgeskemarespondent har fokus på livet med børn: ”Et trygt sted med alle ting til
fremtidige børn. Dagpleje, børnehave, skole, hal og brugsen mm,” mens en anden regner det hele med:
”Det er et aktivt lokalsamfund med børnehave, friskole, sportsaktiviteter/sportshal, natur, indkøbsmulighed,
tankstation, kirke, forsamlingshus, kro/hotel, ældreboliger og et rigt foreningsliv.”
Hvis respondenternes besvarelser er repræsentative og i øvrigt står til troende, er der betydelig opbakning
bag brugsen. Tre svarer, at de gør deres daglige indkøb her, mens de øvrige køber ind i de større byer, hvor
de arbejder eller studerer, men også i brugsen hjemme.
Besvarelserne er prægede af bevidsthed om, at mange andre landsbyer har mistet dagligvarehandel og
skole, og om, at institutionernes fortsatte beståen ikke er en given sag. På spørgsmålet ”Det er vigtigt for
mig, at følgende fungerer i Lyne…” svarer en: ”Skolen og indkøbsmulighederne er vigtigst for, at et lille
samfund i det hele taget kan fungere. Forsvinder den ene af delene, vil den anden følge efter.”

Transport og aktionsradius
Med byens forskellige institutioner er der i et vist omfang fortsat et lokalt arbejdsmarked. Den største
arbejdsplads er møbelfabrikken Hjort Knudsen. Blandt virksomhedens medarbejdere er imidlertid kun få
bosat i Lyne. De kommer kørende til, mens de lokale kører fra.
Lyne ligger ret ensomt i et tyndtbefolket område, men landsbyen er alligevel placeret, så dens beboere kan
nå arbejdsmarkeder i flere byer. Spørgeskemaets respondenter svarer, at de arbejder i Varde, Herning og
Lyne. Mange andre kører til Skjern, Tarm eller Ølgod, og med Esbjerg 40 km mod syd er også
Sydvestjyllands største by indenfor rækkevidde.
I denne forbindelse er bilen helt uundværlig. Interviewpersonerne såvel som respondenterne i
spørgeskemaundersøgelsen betragter væsentlige forringelser i busbetjeningen som et af de negative
udviklingstræk over de senere år, og på spørgsmålet ”Når jeg skal til og fra Lyne, bruger jeg...” bliver
svarene korte og næsten helt entydige: ”Bil”, ”Egen bil”, ”min bil”, ”bilen eller cyklen”, ”Egen Bil”, ”bil”.

Hovedvej 11
Lynes historie, udvikling og fremtid er nært knyttet til hovedvejen, der går tværs gennem landsbyen.
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Spørgeskemaet var tilgængeligt via Ringkøbing-Skjern Museums hjemmeside men fungerede desværre ikke de første
to døgn efter, et brev opfordrede samtlige Lynes beboere til at svare på det. Det lykkedes derfor kun at komme i
kontakt med syv personer.

Landevejen er et tveægget sværd. På den ene side forringer den tydeligvis investeringslysten ved husene
tættest på, og som en skriver: ”mange lastbiler kører igennem på hovedvejen og de kommer stærkt!”
På den anden side er det i imidlertid oplagt, at hovedvejen understøtter brugsen, tankstationen og kroen –
institutioner som lokalbefolkningen nødigt ville undvære. Som Claus Kristensen siger: ”Vi kan jo bande
hovedvejen langt væk i en evighed, men den er jo med til, at vi kan holde det i gang.” Christian Jørgensen
har boet i Lyne i mange år, og han kan give perspektivet: ”Da jeg kom hertil for 45 år siden, da snakkede
man kun om, om den skulle gå øst eller vest om byen. Det skal jeg love for, at man er holdt op med at
snakke om. Som jeg sagde engang til et møde: Nu har vi den. Nu skal vi se at få det bedste ud af den.”
I spørgeskemaet spørges der til, hvor respondenterne ville bo, hvis de skulle flytte til Lyne i dag. En svarer
kort og kontant: ”Væk fra hovedvejen”

Foreningsliv
I spørgeskemaet spørges der til kulturelle tilbud i Lyne. Samtlige besvarelser henviser her til byens
foreningsliv, de fleste til idrætsforeningen SLGU. Lyne har en stærk og bred foreningskultur, hvor en meget
stor del af landsbyens aktiviteter og institutioner organiseres, for som Karen Jørgensen siger: ”Ellers bliver
det jo en død by herude.”
Aktiviteterne kan inddeles i tre forskellige typer:
-

-

-

Den sociale forening: En række foreninger som jagtforening, spejdergruppe,
venstrevælgerforening, Lyne Vennekreds og Lyne Kroket og Petanque bedriver primært aktiviteter i
form af møder, idræt, udflugter osv. Foreninger af denne type kan have stor betydning, men den
involverede kapital er oftest begrænset, og der er ikke nødvendigvis tale om aktiviteter med stor
udadvendt synlighed.
Den institutionsdrivende forening: En række af landsbyens bærende institutioner ejes og drives på
foreningsbasis: Friskolen, fribørnehaven, forsamlingshuset og til dels brugsen falder i denne
kategori, der er meget stærkt repræsenteret i Lyne. Her er tale om foreninger, der står med ansvar
for betydelige investeringer, for bygninger og for medarbejdere.
Aktivistiske foreningsinitiativer: Lynes foreningsliv gør sig endvidere bemærket ved en stærk kultur
for initiativer, der skaber positiv opmærksomhed om landsbyen. Lyne Lokalråd og de forskellige
aktiviteter, det gennem de senere år har sat i søen, spiller her en hovedrolle.
Byforskønnelsesprojekt med indvielse ved borgmester Iver Enevoldsen i 2015 (dette projekt
fremhæves i flere spørgeskemabesvarelser som værdifuldt, en skriver f.eks., at byen er ”blevet
flottere og mere moderne”), årets landsby i Ringkøbing-Skjern Kommune i 2016 og energimesse i
2014 er eksempler på aktiviteter af denne type.

Foreningernes mangeartede aktiviteter markedsføres på landsbyens hjemmeside www.lyne.dk samt i en
trykt månedlig aktivitetskalender. Det gode samarbejde mellem de forskellige foreninger manifesterer sig
f. eks. i projektet Lynende Sund, hvor otte foreninger i fællesskab trækker op mod 100 personer til
fællesspisning, i den årlige sportsuge og i en bypedelordning. ”Man er rimeligt god til at stå sammen om de
ting,” konstaterer Christian Jørgensen.

Optimismen i behold
Udviklingen gennem de sidste 50 år og den funktionstømning, som også Lyne har gennemgået, giver ikke
anledning til hængende mundvige. Christian Jørgensen konstaterer, at ”det er jo nok en tilbagegang, men
det er en udvikling, vi ingenting kan gøre ved,” og Claus Kristensen supplerer: ”De ting, der er lukkede,
mejeri og slagter, og hvad ved jeg, det kan vi ikke selv bære oppe, jo.” Så hvorfor dvæle ved det? Nej, så
hellere tale om det, der peger fremad, som kampen for nye cykelstier eller en efterhånden tiltrængt
renovering af forsamlingshuset.
Optimismen er også til at få øje på i spørgeskemabesvarelserne. Man kunne nok forestille sig, at
spørgsmålet ”Der er sket en række forandringer i Lyne gennem de seneste år som f. eks…” ville give
anledning til, at respondenterne luftede bekymringer. De fleste svarer imidlertid i optimistiske vendinger.
En skriver ”Jeg synes, at der er kommet en del unge til, som køber og renoverer huse. Den generation er nu
alle ved at få børn, hvilket medfører at dagplejemoderen er fuldt booket op.” På samme måde giver
spørgsmålet ”Lynes udseende har gennem de seneste år ændret sig på følgende måder...” anledning til
positive svar, idet samtlige peger på byforskønnelsesprojektet.

Forholdet til Ringkøbing-Skjern Kommune
Hvordan opfattes samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune, der ofte har en rolle at spille i forhold til
de aktiviteter, der udgår fra Lynes foreningsliv og ikke mindst finansieringen af dem? Man kunne måske tro,
at der her i kommunens sydligste udkant langt fra de større ville være tale om et vist grad af
konfliktpotentiale.
Men Christian Jørgensen svarer: ”Jeg har ikke noget at udsætte på vores kommunale administration eller
noget.” Kommunen er en samarbejdspartner af hvem man forventer, og fra hvem man er vant til at få
hjælp og bistand. Man er indforstået med, at sagsbehandling kan være langvarig, og at midler f.eks. til
nedrivninger af misligholdte huse eller til en cykelsti skal søges i konkurrence med andre lokalsamfund,
men rundt om Christian Jørgensens køkkenbord er der tillid til samarbejdet med kommunen.
Her er en vigtig pointe i forhold til fremtiden og den fortsatte udvikling i Lyne såvel som i andre landsbyer.
De lokale frivillige kræfter kan løfte meget, men på egen hånd ikke alt. Udvikling kræver investering, og i en
fremtid, hvor den kommunale administration må vende femører, er det værd at bemærke, at en krone
bevilget kan være mange kroner investeret, når den bringes i spil sammen med et lokalt foreningsliv og en
lokal frivillighedskultur. Her er man er vant til nødvendigheden af at yde og skabe uden at tage sig betalt.

Nærhed, sammenhold og fællesskab
Adspurgt til fordelene ved at bo i Lyne peger de tre interviewpersoner på nærhed og sammenhold som
bærende værdier i landsbysamfundet. Man kender hinanden, man stoler på hinanden, og man er villig til at
hjælpe hinanden, fortæller de. Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen svarer på samme melodi: ”Der er et
godt sammenhold.” ”Det er et lille lokalsamfund, hvor stort set alle kender alle. Der er sammenhold.” ”Jeg
synes, vi har et godt sammenhold i Lyne.” ”Vi kender mange mennesker i vores by.”
Det er denne fællesskabsfølelse, der får sin overbygning i foreningsarbejdet. Claus Kristensen trækker
pointen op: ”Det er noget med, at de, der bor ude i et lille samfund, (…) er vante til, at der skal frivilligt
arbejde til. Du kan ikke hive en fra en stor by herud for at lave en masse frivilligt arbejde, for det ligger ikke i

hans blod, kan man sige.” Og Christian Jørgensen giver udtalelsen baggrund: ”Det er meget let i de små
samfund at få indflydelse og blive en del af det, hvis du engagerer dig.”

Fællesskabet og de nye i Lyne
Men her er en udfordring, som de tre interviewpersoner ikke er blinde for. Når nu landsbyen på mange
måder hviler på kulturel homogenitet og personlige bekendtskaber, hvordan så med de nye borgere i og
omkring byen?
Hvor et sogn som Lyne for 50 år siden til en vis grad var en selvstændig afgrænset kulturel enhed, er det i
dag en del af et grænseløst Europa med stor mobilitet og med arbejdskraftens frie bevægelighed. Gennem
de senere år har landbrugets efterspørgsel på billig arbejdskraft trukket talrige østeuropæere til
Vestjylland. Disse nye borgere, der finder vej til Lynes udlejningshuse langs hovedvejen og andre steder, har
ikke et kulturelt udgangspunkt fra hvilket, de umiddelbart finder ind i Lynes foreninger og fællesskaber.
Så længe de nye i sognet bor til leje, og så længe hverken de eller husenes ejere ønsker at gøre en indsats,
er det de tre interviewpersoners klare erkendelse, at man må affinde sig med tingenes tilstand. Men der er
en udvikling i gang. De østeuropæiske familier er begyndt at købe og istandsætte huse, og deres børn
dukker op i friskolen. Christian Jørgensen refererer fra sin samtale med en af dem: ”Nu skal du engagere dig
både i skole og lokalsamfund og så videre. Du skal ikke tro, at alle kommer og retter det samfund akkurat,
som du vil have det, uden at du er en del af det. Du er nødt til at engagere dig på en eller anden vis (…) Du
skal se, om du kan blive en del af det”
Christian Jørgensen er ikke den, der giver op på forhånd, tværtimod: ”Det er noget, jeg ser som en af de
næste opgaver. Vi skal se at få dem engagerede på en eller anden måde, dem der flytter til vores sogn. Men
det tror jeg er svært, og vi er heller ikke gode til det.” Han fortæller, at han og Karen Jørgensen gennem
borgerforeningsformanden har modtaget en opfordring fra kommunen til at deltage i et projekt, der skal
byde udenlandske borgere velkomne. I øvrigt kunne interviewpersonerne forestille sig, at man arrangerede
en slags velkomst- og rekrutteringsmøde for Lynes nye beboere, for som Christian Jørgensen er
opmærksom på: ”De er jo en del af det.” Ingen af disse initiativer er imidlertid rigtig sat i gang endnu. ”Der
har vi et lille efterslæb.”
Endnu er kun de første blade af historien om østeuropæiske landbrugsarbejdere i Lyne og i Vestjylland
beskrevne. I de kommende år og årtier skal det vise sig, om der kan slås bro over den kulturelle kløft
mellem et foreningsvant og homogent vestjysk landsbymiljø og de nye borgere. Spørgsmålet kan vise sig at
have stor betydning for landsbyernes fremtidige udvikling og dynamik. Claus Kristensen ser det klart: ”Hvis
vi kunne gøre et eller andet for at få dem engageret i samfundet, så ville det måske også gøre, at der kunne
flytte flere til, (…) fordi de har jo også et kæmpe netværk.”

Konklusion
Lynes lokalhistorisk væsentlige og karakteristiske kulturmiljøer er strækningen med den tidligste
landsbydannelse langs Nørhedevej og mellemkrigstidens landevejslandsby langs hovedvejen. Disse miljøer

er under pres. På Nørhedevej er en del af de ældre bygninger væk, og langs hovedvejen er der for flere af
husenes vedkommende ved at opstå et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb.
Lyne har imidlertid også markante kulturelle ressourcer. Trods sin beskedne størrelse har landsbyen
bevaret en række institutioner og funktioner, parcelhusene øst for hovedvejen er i god stand, og Lynes
stærke foreningskultur løfter en række initiativer, som for fleres vedkommende bevarer og udvikler
landsbyens kulturmiljø.
Fra et kulturhistorisk perspektiv var det ønskeligt, om der med udgangspunkt i landsbyens ressourcer
kunne gøres endnu mere for bevarelse også af de truede elementer i Lynes karakteristiske miljøer.
Interviewpersonerne i denne undersøgelse er ikke blinde for den polarisering, landsbyen risikerer at stå
overfor. De ser det imidlertid som mest realistisk – og gør sikkert ret i at se det sådan – at de huse, som
ingen vil investere i, må fjernes. Christian Jørgensen siger det rent: ”Man kan godt forskønne en by ved at
fjerne noget og lave lidt grønne steder.” ”Det kan man sagtens. Det kan man i hvert fald,” supplerer Claus
Kristensen.

Lønborg
Lønborg ligger på sydsiden af Danmarks eneste floddelta, Skjern Ås udløb i Ringkøbing Fjord. Landsbyen
ligger 5 km vest for Tarm, 8 km sydvest for Skjern, 6,5 km fra Skaven Strand og sommerhusene ved
Ringkøbing Fjord og kun 2,5 km øst for nabolandsbyen Vostrup. Landevej 423, der forbinder Tarm og Nørre
Nebel, går gennem byen. Egnens rigdom var fra gammel tid de store men også ofte vanskelige
engstrækninger ved åen, mens agerjorden på Varde Bakkeøs nordligste drag, der hæver sig syd for deltaet,
er sandet og mager. Af sognets 5195 ha var i 1924 2005 ha grøntfoder og græsning (eng), mens 1249 ha
endnu var hede og 699 ha var plantage.
Lønborg havde i 1960 229 indbyggere. I 2010 var der 233, og i 2015 257. Stigningen på 10,3 % 2010-2015 er
Ringkøbing-Skjern Kommune-rekord.
Vest for landsbyen ligger Lønborggård, en af de få herregårde i Vestjylland, der overlevede godsslagtningen
omkring 1800. Lønborggård var fra 1757 stamhus og således beskyttet mod udparcellering og deling.
Samspillet med den store herregård giver Lønborgs tidligste landsbyudvikling andre karakteristika end de
fleste i Vestjylland. Mange af gårdene var helt ind i 1800-tallets anden halvdel i arvefæste.
Sognet var i både kirkelig og kommunal henseende forenet med Egvad (sognet med den større stationsby
Tarm), indtil de skiltes i to selvstændige sognekommuner i 1920 og i to pastorater i 1929. fra 1966 til
kommunalreformen i 2007 var sognet en del af Egvad Kommune. Også i kirkelig henseende er de to sogne
igen samlet i fælles administration.6
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TRAP Danmark, udgave 4 og 5, Kristensen s. 323-329, Nielsen s. 9-12, artikel i Dagbladet Ringkøbing-Skjern ”Flere
landsbyer har fået vokseværk” 2/1 2016, realregister

Lønborg i landskabet

Original1-kortet for den nordvestlige del af Lønborg sogn er tegnet og berigtiget i 1818. Et udsnit med
Lønborggård øverst vestligst og pladsen for den senere landsby viser, hvordan området takket være de
store enge i nord var tæt bebygget. Gårdene og husene fordeler sig med en klar koncentration i form af
Lønborg-gårdene omkring præstegården syd for kirken (der er halvvejs forsvundet i kortsammenføjningen)
og en lidt mindre udpræget i Bøel øst for kirken.

Det høje målebordsblad fra ca. 1870 giver et klart indtryk af sammenhængen mellem herregård,
bondegårde og huse og mellem eng og bakkeø. Udviklingen var i gang. Kirken og præstegården havde fået
selskab af en mølle, en smedje og to skoler.

Af det Lave Målebordsblad, hvor Nørre Nebel-Tarm privatbanen, der åbnede i 1913, er tegnet ind, fremgår
det, at en ny tid var nået til egnen. Af nye institutioner fandtes nu station, telefonstation, mejeri, endnu en
smedje, missionshus og en mølle i Lavstrup umiddelbart vest for landsbyen. Kortet viser endvidere, hvordan
en husrække langs landevejen ved mejeriet og en lille klynge syd for kirken var kommet til. Med andre ord:
En lille stationsby.

Landsbyen Lønborg med vejnavne anno 2016

Bebyggelseshistorie
De følgende figurer til illustration af Lønborgs bebyggelseshistorie er udarbejdede i GIS-programmet
MapInfo på baggrund af Det Høje og det Lave Målebordsblad og luftfotos fra 1945, 1960, 1990 og 2015-16.

Observationerne er for landsbyens institutioner samt ved stikprøver for de øvrige bygninger supplerede
med oplysninger fra realregistre og tingbøger, fra Knud Nielsens sognemonografi, fra J.K. Vestergaards
indledning til bogværket ”Vort Sogns Historie i 100 Aar” (Lønborg), fra TRAP Danmark samt oplysninger ved
bestyrelsesmedlem i Egvad Egnshistoriske Samling Torben Graversen.
Bygningerne er klippede fra et kortlag med samtlige bygninger i Danmark udarbejdet i 1996. Laget er renset
for bygninger, der i mellemtiden er fjernede, ligesom nye bygninger er tilføjede manuelt. Bygningerne er
ikke specielt præcist aftegnede, og mange tilbygninger, udhuse og avlsbygninger mangler.
Figurerne er udarbejdede med henblik på analyse af den bygningsmasse, der er til stede i 2016. Bygninger,
der er revet ned, er derfor ikke med. Her er således ikke tale om en gennemgang af de enkelte perioders
bygninger, men en gennemgang af de nuværende bygningers alder og historie.
Med henblik på forståelse af bebyggelsesstrukturen før landsbyudviklingen tog fart er nogle af de
nærmeste landbrug rundt om Lønborg med på figurerne. Afgrænsningen er arbitrær.

Lønborg-området var tætbefolket landbrugsland med den store herregård Lønborggård i vest og
arvefæstegårdene i et tæt bånd lang de store enge i Skjern Ås delta. Den middelalderlige Lønborg Kirke
troner på sin høje centrale plads. Præstegården, som på dette tidspunkt og længe endnu var en stor
firlænget gård, lå lidt mod syd. Omkring 1870 var der to skoler. Den ene, den ved præstegården, blev tidligt
nedlagt, mens den øst for landsbyen blev nybygget i 1899, udvidet i 1942, men lukket i 1972.

I tiden frem til Første Verdenskrig udviklede Lønborg sig fra agrar landsby til lille stationsby. Missionshuset,
der altid har spillet og stadig spiller en vigtig rolle i byens kulturelle liv, er fra 1897. 7 Købmandshandelen i
vest kan følges tilbage til 1898. Den er nu nedlagt og tydeligt genkendelig som lukket købmand. Overfor
købmanden var der fra 1879 brugsforening. Foreningen blev nedlagt i 1898. En del af udviklingen var
koncentreret i øst, hvor byen omkring 1900 fik en ny husrække. Det oprindelige andelsmejeri, der endnu
står i meget ombygget tilstand, er fra 1886. Periodens fremgang kronedes i 1913 med åbningen af
jernbanen fra Nr. Nebel til Tarm med station i Lønborg. 8

I mellemkrigstiden rykkede byens tyngde mod vest, og Lønborg fik tydelig karakter af landevejslandsby. Nye
huse med beboelse og erhverv blev opført på vejens nordside over hele strækningen fra de ældre huse af
stationsbytype i øst til missionshuset i vest. Af nye institutioner fik byen bl.a. jævnstrømselværk i 1920,
alderdomshjem i 1927 og kro (længe afholdshotel). Ny brugsforening havde 1938-47 butik i et ældre hus i
byens østlige område. Alle de pågældende institutioner er lukkede og ombyggede til beboelse. Mod nord
blev de første huse, der ikke var orienterede efter landevejen, opført i periodens slutning.
7

Det nuværende missionshus afløste et mindre fra 1886, der lå syd for præstegården.
Som mange andre sent anlagte privatbaner fik denne bane ikke den ventede betydning, og den lukkede allerede i
1940. Havde den levet blot et par år mere, havde materialmanglen under og efter Anden Verdenskrig reddet den, og
den kunne have eksisteret ind i 1950’erne, mindst.
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Selvom jernbanen nu var nedlagt, rykkede byens tyngde i efterkrigstiden til landsbyens centrum ved det
tidligere baneterræn. Brugsforeningen flyttede i 1947, og mejeriet tog nye bygninger i brug i 1949. Begge
virksomheder er nu lukkede. I brugsforeningen er der genbrugsforretning, og mejeriet står tomt. I 1964 fik
Lønborg SHELL-tank og mekaniker. Denne virksomhed findes endnu, dog uden salg af benzin. Der blev
stadig bygget langs landevejen, nu på sydsiden, men 1945-65 foregik desuden et vist parcelhusbyggeri i
området mellem landevejen og kirken.

I perioden 1965-90 stagnerede udviklingen i Lønborg i nogen grad. Byens rolle som lille oplandsby for det
tætbefolkede område ved ådeltaet svækkedes, som den svækkedes for mange andre helt små stationsbyer.
Parcelhusbyggeriet, der mange andre steder var tidens store udviklingsfaktor, var beskedent, om end en vis
kvarterdannelse fortsat udviklede sig mellem landevejen og kirken. Kun en enkelt mindre
industrivirksomhed dukkede op i byens nordvestlige udkant. Fra midt i 1970’erne var den burfabrik, så blev
der ombygget biler til autocampere, og nu benyttes bygningerne af virksomheden PlastProfilen.
Udviklingen var nu helt koncentreret i landsbyens vestlige halvdel.

I perioden 1990-2016 oplevede Lønborg en markant opbremsning i byggeriet, men, som det fremgår, ikke
et stop. Landsbyens nordligste række af udstykkede grunde ligger ualmindeligt naturskønt med udsigt vidt
og bredt over ådeltaet. Her er bygget enkelte villaer, og faktisk er endnu et hus, som ikke er med her, under
opførelse i 2015-16. For få år siden blev der bygget ny præstebolig til erstatning for stuehuset fra den
gamle præstegård.

Lønborg i fotografier

Den østlige af de to skoler fotograferet efter den blev nyopført i 1899, men længe før tilbygningen fra 1942.
Fotografiet illustrerer, hvordan skolens placering ikke er orienteret efter landsbyen.
Ringkøbing-Skjern Museum

Vindmøllen i Lavstrup umiddelbart vest for Lønborg
Ringkøbing-Skjern Museum

Missionshuset Bethania. De kirkelige vækkelser Luthersk Missionsforening og Indre Mission spiller en vigtig
rolle i Lønborgs historie.
www.mogens-fut.dk9
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Dette foto skal ifølge oplysninger på hjemmesiden www.mogens-fut.dk være Lønborgs første missionshus fra 1886.
Bortset fra gavlfacaden, der er sat om, er bygningen imidlertid helt svarende til det nuværende missionshus.

Pioner- og stationsbystemning i Lønborg. Kig fra øst mod vest ind i byens østlige strøg med andelsmejeriet
syd for vejen og huse fra omkring 1900 på nordsiden. Huset med de mange vinduer bag telefonpælen var
1938-47 Lønborgs anden brugsforening.
Ringkøbing-Skjern Museum

Parti fra Lønborg 1911. Billedet er taget fra landsbyens senere centrum mod øst, hvor vejens nordside har
fået en husrække i tidlig stationsbystil, mens mejeriet med skorstenen ligger på sydsyden.
www.mogens-fut.dk

Den tidstypiske jernbanestation fra 1913 står endnu, men i dag – modsat dette postkort – godt skjult under
store træer.
www.mogens-fut.dk

Landevejslandsbyen Lønborg set fra sydvest omkring 1920. Mejeriets skorsten længst til højre og nye huse
langs landevejen
Gengivet efter Nielsen

Lønborgs østlige parti set fra syd i 1947, mens det gamle mejeri endnu var i drift og med brugsforening
skråt overfor til højre.
Det Kongelige Bibliotek / Sylvest Jensen

Det vestlige Lyne set fra syd lige før 1950 med to af mellemkrigstidens institutioner. Til venstre elværket
med vindmotor og til højre alderdomshjemmet
Det Kongelige Bibliotek / Aalborg Luftfoto

Landsbyens centrale parti fotograferet midt i 1970’erne med blikket mod øst. Kroen er i drift, og det
fremgår, at den ikke længere er afholdshotel. Brugsforeningen II til højre. Bemærkelsesværdigt i øvrigt, at
landevejen stadig er brolagt.
Gengivet efter Kristensen

Samme område set fra nord i 1988. Kroen serverer nu øl fra Thor. Brugsforeningen har karakteristisk
1980’er-baldakin. Mejeriet fra 1949 producerede ikke længere, men det var endnu ikke de knuste ruders
tid.
Det Kongelige Bibliotek / Ariel

På dette luftfoto fra 1976 med kig mod sydøst ser man både landevejslandsbyen og det lille
nybyggerkvarter med parcelhuse mellem kirken og landevejen.
Ringkøbing-Skjern Museum / Jens Aarup Jensen

Husrækken fra omkring 1900 i byens østkant langs landevejens nordside. Den hvide bygning centralt i
motivet er Lønborgs anden brugsforening. Nogle af disse gamle huse er velholdte, andre er det i mindre
grad.

Karakteristisk Lønborg-motiv: Huse fra mellem- og efterkrigstiden langs landevejens nordside

Tarmvej 42, der tidligere har været snedkeri, senere vognmandsforretning, er Lønborgs mest iøjnefaldende
men ikke eneste eksempel på huse, som står tomme, og som er kandidater til nedrivning.

Bakkedraget i landsbyens nordlige udkant ved kirken er Lønborgs store ressource. Udsigten over Skjern
Ådeltaet er enestående.

Indtryk fra Lønborg10
En gåtur i Lønborg anno 2016 giver anledning til en række betragtninger:
-

-

-
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Landevejen: Lønborg har i høj grad karakter af langstrakt landevejsby langs rute 423. De adskillige
(lukkede) servicefunktioner springer i øjnene, og man får indtryk af en landsby med en vis historisk
rolle som lille oplandscentrum. Strækningen taler også sit tydelige sprog om problemer med
funktionstømning og affolkning. Husenes vedligeholdelsestilstand er meget varieret, nogle tager sig
rigtig godt ud, men her er også udprægede nedrivningskandidater. Købmandsforretning og mejeri
står tomme, mens en genbrugsforretning bevarer en vis grad af aktivitet i brugsen. Kun
mekanikeren giver indtryk af aktivt erhverv.
Parcelhusudstykningerne fra 1950-80’erne: Parcelhuskvarteret mellem landevejen og kirken er
ganske lille, men husene er generelt velholdte, og området gør et nydeligt indtryk.
Til salg: På en gåtur byen rundt undgår man ikke at bemærke, at en betydelig andel af landsbyens
huse er til salg – især langs landevejen.
Naturen: Lønborgs store ressource springer i øjnene. Kirken ligger majestætisk på sit bakkedrag
med vid udsigt over Skjern Ådeltaets skiftende sceneri. Landskabet har appel i kraft af sine
naturværdier, men også som kulturhistorisk miljø med Lønborggård, der er gammelt bispegods, og
den længst forsvundne Kongensgård vest for kirken, der, som navnet antyder, var krongods.
Nye huse: Lønborgs landskabelige ressourcer afspejler sig i enkelte nye og nyere huse byggede i
første række til den storslåede udsigt samt i et enkelt hus under opførelse i anden række.

Dette afsnit står helt for forfatterens personlige regning

-

Udenfor landsbyen: De nedlagte landbrug rundt om Lønborg er generelt i god stand. Især den
tætte række langs Bøelvej nordøst for landsbyen vidner om, hvordan udsigt og nærhed til større
byer bærer investeringer.

Funktionstømning
Som følgende oversigt udarbejdet med hjælp fra bestyrelsesmedlem i Egvad Egnshistoriske Samling Torben
Graversen og supplerende oplysninger fra det nedenfor refererede gruppeinterview samt ved opslag i TRAP
Danmark tydeligt illustrerer, har Lønborg oplevet en kraftig funktionstømning siden 1960’erne. Lønborg
udviklede sig gennem 1900-tallets første halvdel til et lille servicecenter for det nærmeste opland, men i
privatbilismens tidsalder er der ikke behov for serviceydelser i en landsby så tæt på Tarm og Skjern.
Det er ikke undersøgt nærmere, hvornår de nedenfor oplistede erhvervsdrivende ophørte, og det synes
sandsynligt, at flere må være forsvundet ret tidligt.
1960’erne
Håndværk: To skræddere, frisør, to smedjer, skomager, maler, bager, to snedkere, murer, slagter,
mekaniker
Industri: Mejeri, to grusgrave, hønseri, burfabrik (i 1970’erne)
Forretninger: Fiskehandler (fra bil, ikke butik), købmand, spiritusbutik, brugsforening, tankstation, fransk
vask og rens, to cykelhandlere med slikbutikker(!), brødudsalg, Tarm Bank, trikotageforretning (hos den ene
af skrædderne), iskiosk
Service: Fem vognmand heraf en med lillebil, kro (afholdshotel)
Offentlig service: Kirke, præstegård, skole, elværk (lukket 1949), sygeplejerske, postekspedition,
rutebilstation, sognefoged, telefoncentral, alderdomshjem
Foreninger: Missionshus, Indre Mission, husmoderforening, sogneforening, skakklub, vandværk, sygekasse,
idrætsforening, menighedsråd, jagtforening, KFUM/K (de fleste både for Lyne og Vostrup)
2016
Håndværk: Mekaniker
Industri: Plastprofilen
Forretninger: Genbrugsbutik, Vandteknik-Vest (forhandler udstyr til swimming pools)
Service:
Offentlig service: Kirke, præstebolig, busstoppested
Foreninger: Missionshus, Indre Mission, borgerforening, husholdningsforening, sogneforening,
jagtforening, spejdertrup (de fleste for både Lønborg og Vostrup)
Begivenheder: Skt. Hansbål på borgbanken

Lønborgs omfattende funktionstømning skal på den ene side ses i lyset af landsbyens ret tidlige udvikling og
ret fremtrædende rolle som oplandsby i 1900-tallets første halvdel og på den anden side i lyset af
nærheden til større byer. Det hører desuden med til billedet, at de to landsbyer i Lønborg sogn, Lønborg og
Vostrup, på mange måder er tæt sammenknyttede, og at Lønborgs beboere i høj grad benytter institutioner
og ressourcer i Vostrup såsom forsamlingshus, sportsplads og det nybyggede fælleshus.

Opsamling
Lønborg gik med et ressourcestærkt udgangspunkt ind til en tid med udvikling og forandringer. Området
var i kraft af de store engstrøg rigt og tætbefolket landbrugsland. Med andelstidens økonomiske
forandringer blev der tidligt brug for et lokalt center for service, handel og håndværk. Landsbyens udvikling
understøttedes af jernbane i 1913, og da landevejstrafikken i mellemkrigstiden blev vigtigere end banerne,
udviklede Lønborg sig til en langstrakt landevejslandsby med en række servicefunktioner.
I de seneste 50 år har Lønborg mistet sin rolle som center for et lille opland. Landsbyens nærhed til Tarm og
Skjern har ikke levnet det lokale erhvervsliv spillerum, og byen fremstår i dag hårdt ramt af
funktionstømning. Landevejen, der engang var landsbyens ressource, er nu dens svøbe. Husene langs vejen
er vanskelige at sælge, og det er vanskeligt at finansiere investeringer i dem. I de kommende år vil det for
flere af dem blive nødvendigt at forholde sig til en stadigt dårligere vedligeholdelsestilstand.
Det er i øvrigt blevet pointeret, at Lønborgs tilbagegang startede tidligt og har at gøre med landbrugets
omlægning fra 1920’erne og frem, hvor engarealer mistede betydning, fordi kunstgødning gradvist afløste
staldgødningen som vigtigste næringsmiddel til agerjorden.11
Men Lønborg har også en iøjnefaldende ressource. Mens efterkrigstidens parcelhusbyggeri, der formentlig
de fleste steder endnu var båret af lokalbefolkning og afvandring fra landbruget, var beskedent i Lønborg,
rekrutterer de seneste årtiers og de kommende års nybygning af beboelseshuse langt bredere. Udviklingen
er nu båret af stedbundne ressourcer som naturværdier og kulturhistorie. Her står Lønborg stærkt.
Udsigten over ådeltaet og nærheden til byerne giver muligheder.

Lønborg har ordet
De følgende afsnit bygger på gruppeinterview med formand for Lønborg-Vostrup Borgerforening Peter
Lauridsen, forhenværende medarbejder ved Ringkøbing-Skjern Museum Sanne Høstgaard, der sammen
med sin mand netop har indledt sin pensionisttilværelse med at bygge nyt hus nordligt i Lønborg, og Anders
Nielsen, der hele sit liv har boet i Lønborg ved landevejen.
Der er desuden indhentet spørgeskemabesvarelser fra 33 borgere i og omkring landsbyen. Af de, der har
svaret på, hvor gamle de er, er 19 mellem 51, og 70 år og fire er mellem 71 og 80. Seks er mellem 31 og 50
år, og en enkelt er mellem 11 og 20. Kønsfordelingen er tæt på 50-50.
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Dobbeltlandsbyen Lønborg-Vostrup
Af samtalen med de tre interviewpersoner og gennemlæsning af spørgeskemabesvarelserne fremgår det,
at Lønborgs historie og kultur kun kan begribes, hvis den anskues i sammenhæng med nabolandsbyen
Vostrups. De to næsten lige store landsbyer (Vostrup er lidt mindre end Lønborg) ligger kun 2,5 km fra
hinanden knyttet sammen af den gamle gårdbebyggelse Lavstrup langs landevejen og af Lønborggård, der
ligger lige nord for den lige linje mellem de to landsbyer. Vostrup ligger i Lønborg sogn og var, indtil
udviklingen tog fart i Lønborg, Lønborggårds største ejerlav og fremmeste kandidat til en rural landsby.
Allerede af ovenstående oversigt over Lønborgs funktionstømning siden 1960’erne fremgår den nære
sammenhæng. Peter Lauridsen er formand for Lønborg-Vostrup Borgerforening, og samtlige de øvrige
omtalte foreninger er også fælles for sognets to landsbyer. Lønborgs borgere er således involverede i, og
medejere af, den fastholdelse og udvikling af visse institutioner og funktioner, der gør sig gældende i
Vostrup. Her er forsamlingshus, efterskole og et nybygget fælleshus, hvor mange kulturelle aktiviteter som
fællesspisning og efterårsfest foregår. Det afgrænsede og til en vis grad kunstige fokus på Lønborg i denne
undersøgelse afføder således et noget forstærket fokus på problemer og stagnation.
I den forbindelse er det karakteristisk, at en af spørgeskemaets respondenter adspurgt, hvad man kunne
frygte vil forsvinde i Lønborg over de næste fem år, svarer ”Forsamlingshuset”. Med Sanne Høstgaards ord:
”Vi kan ikke rigtig noget uden Vostrup. Og de kan ikke rigtig noget unde os.”

Den store kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune, der er Danmarks største (regnet i areal), og som har borgmesterkontor i
Ringkøbing langt fra Skjern Ås sydlige bred, satser udviklingsmidler på turisme, innovationscenter og
centerbyer. Hvordan ser det mon ud set fra Lønborg?
I spørgeskemaet svarer en: ”Det føles jævnligt som om, de to hovedbyer (Ringkøbing og Skjern) i kommunen
suger alt til sig, og så glemmes yderpunkterne.” Anders Nielsen er heller ikke helt tilfreds: ”Det er jo lidt
uheldigt, at kommunekontoret i Tarm er nedlagt.” Han oplever et vist modsætningsforhold mellem by og
land: ”Det er farligt, når det bliver så stort. De store byer vil prøve at tage det hele fra os herude.”

Lønborg udfordret
De tre interviewpersoner er ikke blinde for de problemer, Lønborg står overfor. Peter Lauridsen er f.eks.
udmærket klar over, at ”rent indkøbsmæssigt så må vi nok lige som alle andre steder sige, det er rigtig
svært.” Funktionstømningen har gjort Lønborgborgerne afhængige af Tarm og dermed af personbilen. Det
giver anledning til bekymring, for hvad sker der den dag, man ikke længere kan køre bil? Der går ganske vist
stadig en bus, men som Sanne Høstgaard siger: ”Lige så snart der er skoleferie, så er det altså meget
begrænset med de busser,” og Anders Nielsen supplerer: ”Sådan en lørdag, der går bussen først klokken 2
om eftermiddagen.”
I spørgeskemaet forholder respondenterne sig til ulemperne ved at bo i Lønborg, og tre emner går igen.
Dårlige modtageforhold for mobiltelefoni: ”Elendig mobildækning, hvilket ikke er trygt, hvis man får brug
for lægehjælp.” Savnet af en dagligvarebutik: ”Brugsen, Bageren, Kroen, Banken, Tankstationen, det hele er
væk. Der er ikke grundlag for deres eksistens længere.” Og savnet af bedre busforbindelse til Tarm:
”Ulemperne er at der ikke kører mange busser mere.”

Lønborgs udvikling og blomstring i mellemkrigstiden er nært knyttet til landevejen fra Tarm mod de rige
enge ved Ringkøbing Fjords sydlige strøg og mod den store stationsby Nørre Nebel. I dag standser bilerne
imidlertid ikke længere, og den engang livgivende navlestreng er nu viklet rundt om halsen på byen. Mange
af spørgeskemaets besvarelser kommer ind på landevejens negative betydning for landsbyen. En af
respondenterne skriver: ”Havde Egvad kommune holdt sig til deres planlægning fra 1972-74 om at
lægge Tarmvej syd om Lønborg til Vostrup, havde Lønborg været en by som var mere børnevenlig og
trafiksikker.” ”Det var derfor, vi valgte, at bygge heroppe. Komme væk fra vejen, komme væk fra støjen,”
fortæller Sanne Høstgaard.

Udlejningshuse
De gamle huse fra byens udviklingsfaser frem til tiden omkring Anden Verdenskrig står endnu langs
landevejen, hvor de nu fortæller to meget forskellige historier. Den ene er byens og kulturmiljøets
karakteristiske grundfortælling om det lille service- og oplandscenter langs vejen. Men den anden er en
historie om forfald.
Husene langs vejen fremtræder meget forskellige. En del er i god vedligeholdelse, og deres tilstedeværelse
fortjener måske lige så meget omtale som de forfaldnes. En af respondenterne skriver om strækningen:
”Den er blevet pænere, husene gennem byen ser for de flestes vedkommende ok ud. Der er selvfølgelig altid
plads til forbedringer.” Imidlertid er de dårligt vedligeholdte huse iøjnefaldende. Husene ved vejen er svære
at sælge, fortæller Anders Nielsen: ”Det er en skam. Så er der noget, der ryger på tvangsauktion. Så er der
nogen, der køber det billigt, og så skal det lejes ud.” Udlejningen bliver drevet som en meget kortsigtet
forretning, husene bliver ikke vedligeholdte, og de forfalder yderligere. Sanne Høstgaard: ”Det går ud over
standarden af de huse. De står stille og roligt og forfalder. Det er nok det mest triste ved Lønborg. Vi har
faktisk nogle rigtig, rigtig grimme huse.” De negative konsekvenser for landsbyen er i øvrigt på en måde
dobbelte, for som Anders Nielsen fortsætter: ”De, der kommer, flytter ret hurtigt igen” – for hvem vil i bo i
et misligholdt og dårligt isoleret oliefyret hus?
I et kulturhistorisk perspektiv er denne udvikling kritisk. Blandt Lønborgs truede bygninger er f.eks. begge
generationer af andelsmejerier. Husrækken langs landevejen er som et tandsæt. Fjerner man en, har man
ændret smilet. I Lønborg er man er imidlertid forbi den slags forsigtighed og fine fornemmelser. Anders
Nielsen: ”Man kunne starte med at vælte nogle af de ældste huse, der bare står og forfalder, og der ingen
beboelse er i, kommer det aldrig nogensinde.” De andre interviewpersoner giver ham ret. De dårligst
bevarede huse, der nærmer sig ruinkarakter, må væk. Erkendelsen går igen flere steder i spørgeskemaet:
”Væk med de tomme forfaldne huse på Tarmvej.”

Lønborgs ressource
Er Lønborgs problemer til at få øje på, er ressourcerne det til gengæld også. Som Peter Lauridsen, der selv
har bygget hus med udsigt over deltaet, siger: ”Vi har jo alt herude: Vi har naturen. Vi har engene. Vi har
skoven. Vi har fjorden og sommerhusområderne, og 20-25 minutter, så er vi ved havet.” Lønborgs
beliggenhed giver ham anledning til optimisme: ”Når vi endelig har fri, så nyder vi virkelig de ting, vi har i
området. Og det er fint, hvis det kan smitte af udadtil.” ”Vi snakker om nationalpark hernede, som mange
håber på bliver til noget, som også kan være med til at tiltrække folk til området herude.”

Adspurgt til fordelene ved at bo i Lønborg lægger spørgeskemaets respondenter vægt på den lille landsbys
sammenhold og overskuelighed og især på nærheden til Tarm og Skjern. Udsagn om naturen ved landsbyen
fylder imidlertid også meget: ”Vi bor på et dejligt nedlagt landbrug med udsigt over Skjern Å Naturpark. Tæt
på alt det grønne, højt til loftet og mørkt, når lyset slukkes.” ”Først og fremmest midt i den rige natur. Fx
behøver jeg bare at gå ud i haven og se tusindvis af gæs lige over hovedet på mig.” ”Vi har en flot udsigt
over Skjern Å. Naturen betyder meget for mig. Det er herligt at gå eller løbe en tur ved åen. Der er heller
ikke langt på cykel til fjorden, og den nye sti til Skavenhus er en flot tur.” ”Jeg finder, vi som landsby har
noget enestående lige udenfor døren.”
Naturen er Lønborgs chance og fremtidsperspektiv, for mens bosætning og erhverv for 50 år siden var nært
sammenknyttede, er Vestjyllands befolkning i dag mobil. Interviewpersonerne nævner i flæng deres egne,
bekendtes og familiemedlemmers arbejdspladser i Herning, Varde, Vejle, Lem, Ringkøbing og Oksbøl.
Fraværet af arbejdspladser i landsbyen (og i øvrigt et stykke henad vejen også i Tarm), er ikke nødvendigvis
nogen hindring for bosætning. Som Peter Lauridsen, der selv arbejder 40 km fra hjemmet i Lønborg, siger:
”For en børnefamilie i dag, der har arbejde og to biler og sådan noget, der tror jeg ikke, det er afstandene
der afskrækker dem. Slet ikke.” Lønborg har en attraktiv kombination: Natur og kulturmiljø til lave
ejendomspriser: ”Det er ligesom der er ved at være en tendens nu, at folk de tænker lidt mere over, at hvis
det nu også er billigere at flytte ud, så kan vi måske få råd til noget andet også.” Måske skal Lønborgs
kommunerekord i befolkningstilvækst 2010-2015 forstås i dette lys. Sanne Høstgaard er i hvert fald
optimist: ”Jeg synes, der er kommet flere børnefamilier til de sidste år.”

Bosætning
Den positive udvikling er imidlertid ikke en given sag. Sanne Høstgaard fortæller om reaktionen, da hun og
manden skulle finansiere det nye hus: ”I er da ikke rigtig kloge,” sagde de i banken. ””I får jo ikke det halve
af det, I skal give for det hus, når I bygger det, når I skal derfra.” ”Nej,” sagde jeg så, ”Vi bygger ikke hus for
at sælge. Vi bygger hus for at bo der.””
Problematikken er reel. Adspurgt ”Jeg bor i Lønborg fordi…” svarer en af spørgeskemaets respondenter:
”Jeg kan ikke sælge huset. Huse i Lønborg, lader det til, at man kun kan komme af med, hvis de foræres
væk. Det er uforståeligt, da det er så tæt på både Skjern og Tarm, men ikke mindst på Skjern Enge med den
pragtfulde natur.” De fleste, både tilflyttere og barnefødte i Lønborg svarer imidlertid i positive vendinger,
og argumentet kan naturligvis også vendes til det fordelagtigere: ”Det er billigt, man får meget hus for
pengene. Vi er omgivet af en smuk natur.”
Så hvor ville spørgeskemaets respondenter bo, hvis de skulle flytte til Lønborg i dag? Mange svarer, at de
ville bo præcis, hvor de bor. Men der er også svar som: ”Lidt væk fra hovedvejen og udsigt ud over engene,”
eller ”I et hus oppe i udkanten af byen. Lønborg er Skjerns Riviera :-)”
Når deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen skal fortælle om deres oplevelser af udviklingen gennem de
senere årtier og om deres forventninger til fremtiden, er det imidlertid karakteristisk, at selvom positive
elementer som naturgenoprettelse i engene er med, er mange af udsagnene bekymrede og fokuserede på
landsbyens problemer med forfald, trafik og funktionstømning. En af besvarelserne rammer hovedet på
sømmet: ”Enten kommer der meget liv pga. naturen, eller også flytter mange væk.”
Den fremtidige udvikling, der skal afklare, om Peter Lauridsen og Sanne Høstgaard får ret i deres
optimisme, eller om spørgeskemaets lakoniske: ”Stille død, huse forfalder” og ”for sent” går i opfyldelse, er

begrænset af det forhold, at der ikke er ubebyggede grunde med udsigt fra første række over ådeltaet.
Terrænet skråner ned mod landevejen, så det er kun fra første række, man har glæde af det storslåede vue.
Fortsat nybygning i Lønborg vil kræve nye byggegrunde.

Lønborggård
Den store herregård umiddelbart vest for landsbyen blev i begyndelsen af det nye årtusinde ombygget til
feriecenter og restaurant – et projekt der måske kan have perspektiver også i forhold til landsbyen. Det har
imidlertid i flere omgange vist sig vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen, og Lønborggård har haft
forskellige ejere.12
Trods vanskelighederne har herregården fortsat en rolle at spille i den lokale kultur og identitet. Adspurgt
til årligt tilbagevendende begivenheder i Lønborg fortæller de tre interviewpersoner om et julemarked på
Lønborggård, hvor Lønborg-Vostrup Borgerforening deltog. Økonomien kunne ikke hænge sammen, men
som Anders Nielsen siger: ”Det var synd. Det var et fint julemarked, masser af mennesker.”
Anders Nielsen fortæller videre om endnu et spor af herregårdens gamle betydning. Han er medlem af
bestyrelsen for et legat, hvor der ganske vist næsten ikke længere er penge at dele ud. Men legatet har
prioritet i Lønborggård, og der værnes om dets beståen.

Indre Mission
Det er i denne undersøgelse ikke lykkedes at finde den tid og energi, en afklaring af de åndelige vækkelsers
historie i Lønborg kunne fortjene. De følgende linjer er kun et lille krads i overfladen.
”Der har i Lønborg Sogn i det sidste hundrede Aar været ret stor Interesse for aandelige Spørgsmaal, og
denne kan vist siges at være usvækket den Dag i Dag.” skrev købmand J.K. Vestergaard i 1950 i sin
indledning til Lønborg-udgaven af ’Vort Sogns Historie i 100 Aar’. ”Den smukke gamle Kirke er hver Søndag
omtrent fyldt af saavel unge som ældre, og baade Indre Mission og Luthersk Mission holder hver Søndag
Søndagsskole for Børnene. Der har således i Sognet været flere aandelige Bevægelser og Strømninger. Og
der er ingen tvivl om, at Forskellighederne paa det aandelige Omraade har været til større Rigdom end
Svaghed.”13
På spørgsmål som ”Det er vigtigt for mig, at følgende fungerer i Lønborg…” peger flere af spørgeskemaets
respondenter på missionshuset og det kirkelige, og i svarene på, hvilke lokale kulturelle aktiviteter,
respondenterne gør brug af fylder missionshus og kirke meget.
De tre interviewpersoner i gruppeinterviewet tilhører ikke kredsen omkring missionshuset, der er Lønborgs
eneste aktive kulturinstitution. Hvor interviewets øvrige emner omtales i første person: ”Vi bruger
naturen”, ”vi har nogle grimme huse ved landevejen”, skifter omtalen her til tredje person, og af Peter
Lauridsens ”Der er en del aktivitet i missionshuset, det kan vi se på vores hjemmeside,” fremgår det, at han
ikke selv deltager.
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Anders Nielsen (der i øvrigt ikke undgår bandeord) er den af de tre interviewpersoner, der husker længst
tilbage i Lønborgs historie. Han fortæller, at ”da jeg var ung, var der sjældent en søndag min far og mor ikke
var i kirke. Man holdt nok hinanden lidt i et jerngrab. Det så man helst, at man kom i kirken. Min far var jo
også selvstændig…” De tre interviewpersoner understeger imidlertid, at de ikke ser noget
modsætningsforhold mellem missionen og det øvrige kulturelle billede. ”Jeg har boet her i 16 år. Jeg synes
måske, der var noget skel i starten, men det er blødt meget op på de 16 år,” siger Sanne Høstgaard, og
Peter Lauridsen konkluderer: ”Man respekterer jo hinanden og hinandens holdninger.”

Konklusion
Lønborg er en landsby under pres. De forhold, der for 50 og 100 år siden stimulerede udvikling og vækst
ved engene og senere ved landevejen, er for en dels vedkommende blevet landsbyens hæmsko i et nyt
årtusinde. Lønborg ligger for tæt på Tarm til at have egne virksomheder og institutioner, og landevejen
gennem byen gør de ældre huse vanskelige at omsætte og vedligeholde. Det sidste forhold gælder i mange
andre landsbyer end Lønborg. Den ret kraftige vækst frem til tiden efter Anden Verdenskrig og den ret
beskedne i 1950-70’erne betyder imidlertid, at en meget stor del af landsbyens bygningsmasse findes langs
vejen.
Lønborg har imidlertid også ressourcer. Naturområderne nord for byen har klasse udover det sædvanlige,
og beliggenheden tæt på Tarm og Skjern forekommer interessant i forhold til fremtidig udvikling og
bosætning.
Spørgsmålet bliver så, om en udvikling båret af natur vil kunne understøtte – ret beset redde – landsbyens
karakteristiske og bevaringsværdige kulturmiljøer langs landevejen? Her synes udfordringerne større end
mulighederne. En række bygninger, blandt andre begge mejerierne, har betydeligt
vedligeholdelsesefterslæb, og nogle er deciderede nedrivningskandidater. Med henblik på at bevare, hvad
bevares kan i Lønborg, undgår man ikke at forholde sig til nedrivning, og det i en ikke fjern fremtid.

Væsensforskellige landsbyer
Som det fremgår, lader en række træk ved Lynes og Lønborgs udviklinger sig sammenligne. Selvom de
begge i vigtige perioder af deres udvikling var landevejslandsbyer, er de to landsbyer meget forskellige.
Lyne var det naturlige men ganske lille landsby- og sognecenter i en tyndtbefolket egn, som sent udviklede
den efterspørgsel, der skabte en vestjysk landsby. På denne baggrund har Lyne langt hen ad vejen formået
at fastholde sin rolle og sine institutioner. Lønborg var også den centrale landsby i sit sogn, men i et helt
anderledes landskab, hvor de rige enge fra gammel tid gjorde området tæt befolket. Det var længe
Lønborgs fordel, og landsbyen svang sig op i de små stationsbyers rækker, men nærheden til Tarm og andre
forhold satte grænser for udviklingen som oplandsby. Til gengæld har Lønborg måske nok mere
iøjnefaldende landskabsressourcer end Lyne.
Sammenligningen af de to landsbyer på baggrund af de ovenstående analyser har imidlertid sine
begrænsninger. Mens Lyne i store træk er et veldefineret analysefelt med landsbyen i centrum og et sogn,

der stadig i mange forhold relaterer til kirkebyen,14 er Lønborg som analysefelt i den afgrænsning der her er
tale om mere problematisk og kunstig. Lønborg ligger meget tæt på nabolandsbyen Vostrup,
landområderne rundt om er tæt befolkede og afstanden til Tarm er meget lille.
En række sammenligninger, der ellers kunne være nok så interessante, først og fremmest at Lyne er et
grundtvigiansk samfund med forsamlingshus og Lønborg er et missionsk med missionshus, skal derfor ikke
forfølges yderligere. Det ville kræve et andet grundlæggende analysedesign for Lønborg-egnen, hvor
forsamlingshuset faktisk også er til stede – i Vostrup.

Indhentede erfaringer
Ovenstående undersøgelse er udarbejdet på ca. seks uger i perioden ultimo marts til 31. maj 2016
(vekslende med andre opgaver). En tilsvarende undersøgelse for et kulturmiljø af størrelse som en mindre
landsby, vil således kunne udfærdiges på ca. tre uger. En væsentlig del af tidsforbruget hidrører fra
udarbejdelsen af bygningskronologierne for de to landsbyer, hvorfor tidsforbruget ved undersøgelse af et
større landsbymiljø efter tilsvarende standarder vil være større.
Undersøgelsens fremgangsmåde vil kunne tilpasses til andre kulturmiljøtyper som sommerhusområder,
åbent landbrugsland eller byområder. Noget sådant vil imidlertid kræve opmærksomhed på følgende
metodiske problematik. Ingen kulturel enhed er en ø. Det er velkendt, at afgrænsning af
undersøgelsesområdet er en grundlæggende vanskelighed ved lokal- eller punktundersøgelser. Selvom en
landsby i udgangspunktet er en relativt velafgrænset undersøgelsesenhed, må metodiske overvejelser af
denne art altid indgå i arbejder som de ovenstående. I retrospekt står det klart, at Lønborg var et mindre
heldigt valg. Landsbyen er tæt sammenvævet med sine omgivelser generelt og med nabolandsbyen
Vostrup i særdeleshed. Herved opstår visse skævheder i analysen, hvor Lønborg kommer til at fremstå
mere presset af de sidste 50 års udvikling, end tilfældet havde været, hvis undersøgelsesfeltet havde været
defineret bredere, f.eks. Lønborg sogn.
En vigtig overvejelse i forhold til den overordnede problemformulering i projektet ”Landsbyer på kanten” er
spørgsmålet om, hvorvidt det brede perspektiv med både redegørende og kvalitative metoder bringer
museerne i stand til at kvalificere kapitel 8-arbejdet. Spørgeskemaerne og fokusgruppeinterviewene i Lyne
og Lønborg har skabt en vis grad af indsigt i den lokale opfattelse af kulturmiljøerne og i de lokale kulturelle
ressourcer. De indhentede erkendelser spiller sammen med kulturmiljøets udvikling, når f.eks. Lynes stærke
foreningsliv skaber bypedelordning, energimesse og byforskønnelse eller når man i Lønborg fokuserer på
ulemper ved landevej og fordele ved natur. For det truede kulturmiljøs vedkommende er holdningen i de to
landsbyer, der ellers på mange måder er vidt forskellige, den samme: De misligholdte huse langt
hovedvejene skal rives ned.
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Dermed naturligvis ikke påstået, at Lyne er en ø. Landsbyen udvikler sig i et vist skæbnefællesskab med
nabolandsbyen Strellev, med hvilken Lyne deler idrætsforening, og hvorfra mange af friskolens elever rekrutteres.

Kilder og litteratur
På tryk
Frausing, Mikael: ”Herregårde og oplevelsesøkonomi i Vestjylland” i opdatering – årbog for Museet for
Varde By og Omegn og Ringkøbing-Skjern Museum 2013
Frifelt, Salomon: ”Lyne sogn” i Vort Sogns Historie i 100 Aar Historisk Forlag 1950
Kristensen, H.K.: Nørre Horne Herred Egvad Egnshistoriske Samling 1975
Nielsen, Knud: Livet i sognet – træk fra Lønborg sogn ca. 1750-1950 Gullanders Bogtrykkeri 1987
Thomsen, Svend Boye: ”Flere landsbyer har fået vokseværk” i Dagbladet Ringkøbing-Skjern 2/1 2016
TRAP Danmark, 4. og 5. udgave
Vestergaard, J.K.: ”Lønborg Sogn” i i Vort Sogns Historie i 100 Aar Historisk Forlag 1950

Hjemmesider
www.mogens-fut.dk, Lokalhistorisk hjemmeside med fotografier fra sognene i den forhenværende Egvad
Kommune
www.kb.dk/danmarksetfraluften, Det Kongelige Biblioteks ressource for luftfotografier

Utrykte kilder
Realregistre, tilgængelige på Arkivalieronline, www.sa.dk/brug-arkivet/arkivalieronline
Tingbøger, tilgængelige på Arkivalieronline, www.sa.dk/brug-arkivet/arkivalieronline

Interviews og mundtlige oplysninger
Møde med Jørn og Jutta Christensen, Lyne Lokalarkiv 20. april 2016
Interview med medlem af Lyne Lokalråd Christian Jørgensen, dennes hustru Karen Jørgensen og medlem af
Lyne energiråd Claus Kristensen 25. april 2016
Møde med bestyrelsesmedlem i Egvad Egnshistoriske Samling Torben Graversen 3. maj 2016
Interview med formand for Lønborg-Vostrup Borgerforening Peter Lauridsen samt Sanne Høstgaard og
Anders Nielsen 26. maj 2016

Spørgeskema
Kvalitativt spørgeskema indsamlet via Ringkøbing-Skjern Museums hjemmeside www.levendehistorie.dk og
omtalt i brev til samtlige husstande i landsbyerne

Kort og lodfotos
Original1-kort, tilgængelige på tjenesten Historiske kort på nettet, http://hkpn.gst.dk
Høje Målebordsblade, tilgængelige på Danmarks Arealinformation, http://arealinformation.miljoeportal.dk
Lave Målebordsblade, tilgængelige på Danmarks Arealinformation, http://arealinformation.miljoeportal.dk
Skærmkort, tilgængeligt i diverse webressourcer
Lodfoto 1945, tilgængelige på Danmarks Arealinformation, http://arealinformation.miljoeportal.dk
Lodfoto 1965, tilgængelige på Flyfotoarkivet, http://geomidt.flyfotoarkivet.dk
Lodfoto 1990, tilgængelige på Flyfotoarkivet, http://geomidt.flyfotoarkivet.dk
Lodfoto 2015-16, tilgængelige i diverse webressourcer

