
Holstebrovej 84: 

 

Fra Vort Sogn 1950: 

 

Kvistgaard har været en hovedgård og ejedes 1456 af Simon Spend, 1511 af Jens Spend, 1543 af Fru Maren, 

1545 af Godske Spend, 1557 af Anders Spend og 1580 af hans søn af samme navn. Senere var Kvistgaard en 

bondegård (1610 11 tdr. hartkorn) øde og forladt, en tid delt i nordre og søndre Kvistgaard. Den første var 

en fæstegård under Kvistrup, den anden, der fra 1687 var en ryttergård, blev 1682 af kronen fæstet til 

Peder Andersen Qvistgaard, død 1689, hvis søn Anders Qvistgaard, død ca. 1742, af kronen fik tilskødet 

Søndre Kvistgaard for 862 Rd.  

Gården tilhørte derefter hans enke Kirsten Dahl og børnene Mads, død 1804, og Kirsten, død 1807, der 

ejede gårdene i forening fra 1789. Kvistgaard solgtes for 11.000 Rd. I 1807 til arvingerne efter A.M. 

Qvistgaard til Jungetgaard. Sønnen Mads Qvistgaard, død ugift, i 1833, fik i 1821 kgl. Bevilling til at 

sammenlægge de to gårde, og hans broder Morten Qvistgaard til Hegnet solgte 1839 Kvistgaard for 11.000 

Rd. til Mads Qvistgaard til Sofienlund i Hjerm.  

Qvistgaard-familiens ejerskab af gården sluttede i 1862, da den for 34.500 Rd. blev solgt til købmand J.K.V. 

Steenstrup fra Holstebro, død 1897. Hans søn, F.V.S. Steenstrup, overtog gården 1904, og han solgte den i 

1916 til hestehandler Chr. Bach, Struer. 

 

Fra Større Danske Landbrug 1937: 

Qvistgaard, Vejrum Sogn og kommune: Ejer Prpt. P. Chr. Jensen. (Købte ejendommen af Chr. Bach i 1918 

for 295.000 kr.  Red.) 

 Qvistgaard ligger 4 km syd for Struer ved landevejen Struer-Holstebro. Jorden er samlet ved gården, 

undtaget mosen i Linde. Samlet areal 93,4 Ha. Hovedsagelig dyb lermuld på lerunderlag. Terrænet er 

stedvis let kuperet, kultur og gødningskraft god, jorden er drænet, der er merglet fra ældre tid og i de 

senere år dels kalket. Engen, som er drænet og kultiveret af den nuværende ejer, består af meget dyb 

dyndjord, dog enkelte steder med klæg bund. Skovbevoksningen er gran, der nu underplantes med løvtræ. 

Jorden dyrkes i vekseldrift med stor frøavl af hvid- og rødkløver, runkelroer samt kålroer eller sukkerroer. 

Der drives fremavl af hvede og 2-radet byg. Af kunstgødning anvendes årligt ca. 150 sække superf. 80 kalig. 

Og 150 sække kvælstofg. 

Der er ingen kvægbesætning, men der modtages årligt i engen 50-60 græskreaturer. Der holdes som regel 6 

arbejdsheste, intet tillæg. Desuden anvendes en traktor både til markarbejde og stationært brug.  Der har 

hidtil intet svinehold været, men gården har nu fået tildelt 18 kort. Fjerkræholdet er ca. 50 høns.   



P. Chr. Jensens søn, Gunnar, der overtog Qvistgaard, døde i 1956 ved en arbejdsulykke. Han var i gang med 

at skifte et par tagplader på den sydlige ladebygning, men faldt gennem taget og ramte uheldigvis et 

landbrugsredskab i faldet. Red. 

 

 


