BOYSENS BERETNING
Nedenfor bringer vi fhv. museumsinspektør Benny Boysens tekst om Vejrum,
oprindelig skrevet i 1984 til en publikation kaldet ”VEJrumViSER”. Dette hæfte, som
ikke mindst var beregnet for tilflyttere, blev uddelt i sognet og udkom igen i
redigeret form i 1990'erne.
Teksten er en ordret gengivelse og bringes med tilladelse fra Benny Boysen.
Tegninger: Bent Hviid.

”Lidt Vejrum-historie
Der er en udsigt, jeg holder meget af. Man har den på højre side, når man ad
hovedvej 11 kører fra Struer mod syd.
Imellem et par smukke oldtidshøje – brokhøje fra bronzealderen – ser man Vejrums
middelalderkirke med sine tilbygninger. Tårnet bærer i sin vindfløj initialerne for
herremanden på Quistrup Christian Moth og hans hustru Ane Cathrine Trellund, men
indvendig i tømmerværket står rigtig nok, at den løgformede kuppel er skænket af
Ausumgård. Bebyggelsen gemmer sig i beplantningen, som stammer tilbage fra
begyndelsen af 1800-tallet, hvor Vejrums sognepræst J. B. Krarup virkede som
foregangsmand på det landbrugsfaglige område, bl.a. ved træplantning, som var
noget helt nyt i Vestjylland. Samme præst blev stifter af Hjerm-Ginding Herreders
landboforening.

På den ene bronzealderhøj er rejst en stendysse. Oprindelig var en dysse et
gravkammer benyttet i stenalderen, men siden romantikkens dage fik den langt større
udbredelse og betydning som nationalt symbol. Dyssen er rejst i 1920 af en stærkt
nationalt sindet skolelærer – med hjælp af eleverne – til minde om Sønderjyllands
genforening med moderlandet og forsynet med indskriften ”Gud sammen førte, hvad
sammen hørte”. − For at fuldkommengøre det historiske billede indhuggedes
indskriften med runelignende latinske bogstaver.
Her i dette kig har man elementer fra hele Vejrum sogns historie, med minder fra
oldtid, middelalder, kirke, herregård, bondevirke, præst, degn, national kamp,
åndeligt virke, - ja flere elementer endnu. Med brug af lidt flotte ord kan man sige, at
udsigten ikke bare er Vejrum-historie, men også Danmarkshistorie. Det er de færreste
egne, der kan få fastholdt deres historie således i ét koncentreret historisk kig.
Fortsættes ↓

Fra gammel tid har Vejrum haft sin særlige identitet – et område med meget frugtbar
lerjord og mange store bondegårde spredt over sognet. Som det eneste sogn i stor
omkreds har det altid været muligt for Vejrum at have sin egen præst.
Og Vejrum sogns historie er nært knyttet til den særlige inspiration, der er udgået fra
– eller skal man sige forudsætninger betinget af – herregårdene og kirken.
Gårdene i Vejrum har altid ligget spredt, og der var kun en enkelt landsby, Lundby.
Først i moderne tid er egentlige bydannelser kommet til, men også de står med rod i
historien.
For et par år siden [ca. 1980, red.] blev jeg på museet ringet op af Geodætisk Institut,
som lettere forundret spurgte, om det kunne passe, at der i kommunen var en
bebyggelse, som hed Vejrumstad. I forbindelse med kortrevisionen havde man haft
medarbejdere i Vestjylland, hvor man havde opdaget en helt upåagtet lokalitet. Der
var vejskilte og byskilte, som viste til Vejrumstad, og i lokale køreplaner stod der
ligeledes Vejrumstad, men på Geodætisk Instituts kort over området stod der
Kronborgdige. Jeg kunne bekræfte, at det rent faktisk var således, at stort set alle
vidste, hvor Vejrumstad lå, men de færreste kendte Kronborgdige. Navnet er nu også
rettet på de nyeste kort, og dermed forsvandt et spændende gammelt navn til fordel
for et fantasiløst nyt.
Det begyndte med en lille ejendom, der i begyndelsen af 1600-tallet hed Krumdige.
Det var ejet af kongen, men givet i forlening til kongens lensmand på Lundenæs slot
ved Skjern. (Før 1794 hed den del af Ringkjøbing amt, som Vejrum ligger i,
Lundenæs amt). I slutningen af 1600-tallet nævnes ”Krumdige” som
”Krumborgdige”, hvilket så i den videre udvikling er blevet til Kronborgdige, et
gårdnavn, som blev bynavn.

Det er ganske perspektivrigt at tænke på en tidlig kongelig besiddelse her, ikke
mindst fordi Tinggårdene ligger i umiddelbar nærhed heraf. Selv om det hedder
Hjerm herred, så lå tingstedet oprindelig i Vejrum. Dette omtales i 1519 i en sag om
Vejrum Præstegårds ret til en gård syd for Tinggård, hvis grund gik ”sønder på mod
gammel Tingsted”. I 1613 kaldes gården ”Ting” i stedet ”Ved Ting”, og på Sønder
Tinggårds mark nævnes Gammel Tingsted og Tingtoft. - Tingstedet er fra Vejrum
flyttet til Tinghøj nordøst for Mejrup kirke, men vi kan altså se, at området omkring
nuværende Vejrumstad engang var et centralt retsområde for et herred.
En af de første fastboende skoleholdere i Vejrum boede i øvrigt i ”Krumdige”. Den

degnetjeneste, der i tidligere tid er blevet forrettet ved Vejrum kirke, blev varetaget af
peblinge (elever) fra latinskolen i Holstebro, og det var folkene i Vejrum meget
utilfredse med. I 1630 beklagede de sig over, at de ikke havde en siddende degn, som
kunne undervise deres børn, ”men et Barn af Holstebro Skole, som selv kun lidet
vide”. Det ser ud til, at klagen har hjulpet, for kort efter træffes i Vejrum en
”sædedegn” som substitut for Holstebro skole, og den slags klarede man sig med,
indtil man fik en rigtig skole i 1740. Det var en af disse substitutter, der af
lensmanden fæstede ”Krumdige”.
Op i 1700-tallet lå degneboligen i nærheden af kirken og præstegården, og herved lod
kancelliråd Chr. Moth til Quistrup, som var sognets største lodsejer, i 1740 opbygge
et 5-fags skolehus, hvor der fremover holdtes skole. Dette første skolehus blev
udskiftet i 1835.
Det kan således ses, at der tidligt var tilløb til to bydannelser i sognet, nemlig én som
blev til Vejrumstad og én som blev til Kirkebyen. Hver især fik de nogle bydannende
funktioner. Brugsforening, købmand, mølle, missionshus, smed osv. Men
bydannelsen kunne lige så let være opstået et helt andet sted, nemlig omkring
bebyggelsen Hammer Mølle. Hammer Mølle var oprindelig bygget midt i 1800-årene
af træ og sten og opført på en jordhøj, således at der var en køreport gennem hele
møllen ̶ Den blev siden afløst af en anden Hammer Mølle, som var støbt helt til
toppen. Den blev først nedrevet efter 2. verdenskrig. I 1887 blev der bygget mejeri
oppe ved Hammer Mølle, og meget naturligt kom det til at hedde Hammerhus Mejeri.
Det var ikke som mange andre steder et andelsmejeri, men derimod et privat mejeri,
og det vedblev det at være i mange år. Mejeriet flyttedes i 1940 til Struer.
Her ved mejeri og mølle var der livlig aktivitet af sognets mælkekuske, og her blev
snart tillige oprettet købmandshandel ved mejeriet og bageri ved møllen. Men
underligt nok blev der ikke her som så mange andre steder en by. Det er ikke
undersøgt, hvorfor det udviklede sig således i Vejrum, men måske det netop var fordi,
der her var tale om et privatforetagende og ikke som andre steder et
andelsforetagende.

