
Møntfund og mordforsøg i Hestlund 
Tiden er 1854 og 1861. 

Det følgende handler om to store og vidt forskellige begivenheder i Hestlund, som ikke har noget 
med hinanden at gøre, men som dog har skabt en del forvirring på grund af nogle 
navnesammenfald. 

Lidt baggrundsviden om Hestlund. 

Der er 4 store gårde og nogle huse i Hestlund omkring 1850. 
Langs med studevejen, der kommer fra Holstebro og løber ind i Hærvejen ved Nr. Snede, lige før 
Ravnholt, ligger Hestlund by bestående af nogle få huse. 
 
Studevejen er der faktisk endnu. Vejen ”Kryb i Ly,” er således en del af studevejen. Vejen og en 
smal stribe jord langs den ene side af vejen tilhørte staten ligesom alle andre hærveje gjorde. Det 
gør det for øvrigt stadig mange steder – også I Hestlund. På gamle geodætiske kort kan man også se 
mange gravhøje langs med vejen. Der er dog kun få rester af dem i Hestlund. 
 
Studevejen fortsatte via Lovsangsdal og gennem Vildtreservaten i Ravnholt. 
Lidt væk fra studevejen mod nord lå en kro. Kroen lå ved vejen, der går fra Ikast til Bording 
(Kirkeby). Tidligere, dengang man drev dyr langs studevejen, var der meget liv på kroen. Store 
dyreindhegninger syd og vest for kroen vidnede herom.  
 
Gårdene er der stadig, ligesom den ældre generation i Hestlund stadig kalder gården Skyggevej nr. 
19 for kroen. Bording by lå bag ved Bording kirke. Det vi i dag kender som Bording, fandtes ikke i 
1854. Der var dog noget der hed Bodholt – øvre og nedre Bodholt. 

Møntfundet. 

En mand i Hestlund fandt i 1854 en mængde sølvmønter. I alt 165 sølvmønter. Heraf 15 danske 
kroner, to danske og 8 norske dalere, 123 tyske dalere og to halvdalere. Fra Nederlandene var der 
10 dale-re, ligesom der var mønter fra Polen, Schweiz, Italien og Spanien.  
Sølvmønterne er fra mellem 1569 og 1643. Altså må mønterne være gravet ned efter 1643. Tiden 
derefter var en urolig tid præget af vold og krige. Fremmede soldater drog jævnligt op igennem 
Jylland og hærgede og plyndrede. Mønterne fra Hestlund Mose er derfor sand-synligvis blevet 
gemt, fordi man var bange for overfald. 



 
Matrikel nummer 2a og 2b tilhørte Lovsangsdal nummer 6 i 1854. 

NB. Læg mærke til de brune felter. Det er fælles areal for hærvejen Holstebro-Nr. Snede 

Det er lidt uvist, hvem finderen var. Var det gårdmanden længst mod syd (Lovsangsdal 6). Det var 
på hans matrikel – ude i Hestlund Mose - sølvmønterne blev fundet. Eller var det en af daglejerne 
der boede i Hestlund by. Der var lidt tys tys om fundet. Så det forblev lidt usikkert, hvem finderen 
var og hvor eksakt findestedet var. Der blev blot sagt Hestlund Mose. 
 
Finderen var en mand ved navn Christen Christensen Busk.  
Da der på samme tid boede 3 og somme tider 4 andre voksne mænd i Hestlund, der lød det navn, 
var det ikke helt givet hvem, finderen var. Desuden adlød nogle børn også det navn omkring denne 
tid.  
 
Med så mange, der havde samme navn, fik personerne ofte et tilnavn eller øgenavn. Således kan 
man af kirkeprotokollen læse, at nogle af personerne havde andre navne når de døde, f.eks. Christen 
Christensen Hauge, Kristen Kristensen Revl, Kristen Kristensen Brunbjerg (dog fra Ravnholt). 
Mere interessant kan man læse i kirkebogen, at en kaldt Christen Christensen dør i 1865. Han var 
barn af gårdmand Christen Christensen Busk.  
 
Så måske gårdmanden på Lovsangsdal 6 havde fået tilnavnet Busk. Han dør i øvrigt i 1876 og kort 
tid efter skifter Lovsagnsdal 6 ejer. Men ifølge andre historiske kilder var finderen husmand.  
Ifølge kilder er mønterne fundet nordøst for Ikast i Hestlund Mose. Men hvor ligger Hestlund 
Mose? Jeg har spurgt mange mennesker, og er kommet frem til, at det ligger lige ved engarealet bag 
Bording i forlængelsen af Vestskoven ved Sønderborgvej.  
Gården på Lovsagnsdal 6 har haft jordlodder helt ud i Hestlund Mose og har stadig jordlodder der. 
Hestlund Mose ligger dog meget lidt nord for Ikast. 
 
Den nuværende gårdejer kan fortælle, der har været personer med detektor gående på hans jorde. 
De søgte dog helt andre steder end på engarealerne i Hestlund Mose. 



Nævnt er også, at det er en husmand, der har fundet sølvmønterne. I så fald må det have været en af 
daglejerne/husmændene fra Hestlund by. Der boede vist nok også en mand ved navn Christen 
Christensen. 
 
Når man finder gammelt dansk herreløst gods kaldet danefæ, kan det ikke ejes af finderen. Det 
tilhører staten. Der kan dog udbetales en godtgørelse som fastsættes efter blandt andet værdi og 
sjældenhed. De sølvmønter, der blev fundet i Hestlund Mose var således også danefæ. 
 
Finderen fik dog en godtgørelse på 232 for de 115 sølvmønter, som museet beholdt. Resten fik 
finderen lov til selv at beholde. Disse solgte han for 81 kroner. Alt i alt en ganske pæn sum på 313 
kroner efter den tids kroneværdi. 
 
Findestedet og hvem finderen er, er altså lidt usikkert. Det er dog en stor begivenhed som mange 
må have været bekendt med, men det har mig ikke været muligt at finde personer som har hørt om 
begivenheden. Dog er det jo også et par år siden!!!. 
Men er der nogen, som har kendskab eller har hørt noget, er jeg og Herning Museum meget 
interesseret i at høre om det. 
  

Mordforsøg i Hestlund. 

Nogle få år efter fundet af sølvmønterne skete der noget meget uhyggeligt i Hestlund, hvor navnet 
Christen Christensen også indgår. Se den artikel her! 
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