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Stine og Kræn Hværgel II - om deres tid i Bording 
af Bent E. Hansen maj 2014 

 

Chr. Hvirgel kom til Bording i oktober 1897, da han købte gården 
midt i Bodholt. I dag er det Nylandsvej 7. Dengang lå den lidt 
uden for byen. 

 
Bryllupsbillede af Stine og Chr. Hvirgel, 
 den 5. november 1897. 
 
 Om den første tid beretter Kræn Hvergel 
sådan: 
Så begyndt a mi virkefelt her. Kuen wa 
der ingenting å. Det wa tosken, det wa 
sool. Dæ wa noue katofle. A started me å 
samle katofle op po æ mark hvor dæ  nu a 
skuel (På Løvstien). Besætningen wa fir 
gammel kye, å di wa maue. Så wa dæ et 
par stud, dem wa dæ æt fue te. Så kom 

Chr. Bueholt. Han had` jo æ goe hæ op østen for mæ. Så spue a 
ham, om han æt vil kyw mi stue, for han had fue. A vil æt kyw dem, 
såh han. Så såh a: A ve æt hwa a ska gjø ve dem. Hvis a no vil gi 
dæ dem, hwa sæj´er do så? Han såh, han vil æt ha dem. Men så 
sol a dem sjel hen o æ foror, å da had æ stude æt mi katofle. A sol 
dem dem te Jens Vindeslev. A fik 160 kroner få dem begge tou. 
Den føst oer gik a o baen. Vi sku jo ha nøj å løw å. Vi udvided æ 
baen, wi tow a bak ind ve æ stasjon å kjore juer ud o mi mark ve a 
dæmning. 
De føst a kom hæ te Bueholt, så et ud som en ørken. 
Beretningen vidner om stor nøjsomhed og mangel på penge. 
En overgang skar han også tørv for en krone om dagen, men blev 
fyret, da han forlangte at få 1,25 kr. 
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Kræn Hvergel købte gården på Nylandsvej 7 i 1997 for 6000 kr  
med en udbetaling på 1200 kr. Han havde sparet 800 kr op og 
lånte så 400 kr af en morbror. Hans kone, Stinne, havde seng, 
kommode, skab og lidt udstyr. Sådan startede de. En simpel gård 
med dårlig jord og dårlig besætning. Først efter mange år kunne 
landbruget svare sig. De levede af æg, kartofler, hjemmelavet og 
rugbrød. Kun købte de sukker og kaffe og til højtiderne svesker. 
Tobak og snaps kostede heller ikke mange ører så det havde alle 
dengang, fortalte Kræn Hvergel engang til en journalist.  Og 
videre fortalte han til ham om hvad man bød gæster dengang: 
”Sæt dig ned og få en bid brød og en dram, sagde madmor Stine 
altid. Det var fedtebrød med røget fårelår fra forrådskælderen.”  
Og så lo han ved tanken om, hvis det skulle foregå i dag. 

Stine og Chr. Hvirvels 
ejendom, Nylandsvej 7, 
som det så ud, da de 
flyttede ind i 1897. 
 Den 5. november samme 
år som han købte gården, 
1897, blev Chr. Hvirgel 
gift med Ane Kristine, 
kaldet Stine, efter en 
forlovelsestid på 3 år. Hun 

var fra Toftlund. 
De havde kendt hinanden fra de var børn. De boede dengang kun 
4-5 kilometer fra hinanden og havde været barnekærester. Han har 
fortalt om deres kærestetid: Det var dengang, der virkelig var 
noget der hed kærestebreve. Vi skrev til hinanden flere gange om 
ugen, selvom vi kun boede 4-5 kilometer fra hinanden, men 
strækningen skulle jo foregå til fods og arbejdsdagene var hårde 
og lange. Derfor mødtes vi oftest kun i kirken i Ikast eller Isenvad 
hver anden søndag, når vi havde fri. 
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Det var slet ikke sikkert man sagde så meget til hinanden. Det gik 
også lettere i et brev. 
 

Sammen boede de på gården i Bodholt i alle årene til deres død 
henholdsvis i 1962 og 1963. De sidste år flyttede de dog hen i et 
par værelser i den ene fløj af stuehuset, medens de overlod gården 
og bedriften til et barnebarn og hendes mand. Barnebarnet Gerda 
som var opvokset hos dem blev gift med Jørgen Haugård 
Christensen i 1953 og bosatte sig på gården. 
På Bording Lokalhistorisk Arkiv findes et billede af gården og den 
benævnes under navnet Bodholtgaard. Men ingen andre steder 
fremgår det, at den havde dette navn.  
 

Kræn Hvergel var ikke en mand, der lod sig vælge ind i diverse 
bestyrelser eller ønskede tillidserhverv. Dog sad han en periode i 
Håndværkerforeningens bestyrelse ligesom han en periode var 
stævningemand, et ikke altid videre behageligt erhverv. Men selv 
om han ikke gjorde sin viden og holdninger gældende i offentlige 
poster, var han en mand der fyldte i Bordings byliv. 
Han elskede at snakke og fortælle og havde mange meninger om 
mange ting. Mange husker, når han kom trillende ned af Bredgade 
med sin trillebør fyldt med korn på vej til møllen for at få malet og 
få en god sludder. Jeg vil gerne slå en sludder af med folk, når jeg 
dagligt går ture, og der er såmænd nok at snakke om, sagde han 
engang. 
Og så elskede han at handle med heste. En interesse han havde 
med hjemmefra. Han havde ofte været med faderen på 
hestemarkeder i både i Hobro, Skørping og på andre markeder. 
Det fortsatte han med i sit voksne liv. Ofte var han hjemmefra. Det 
kunne lade sig gøre fordi han havde karl til at passe bedriften 
derhjemme. Den samme i mere end 20 år, fortalte han stolt. 
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I en del af Kræn Hvergels mange fortællinger omtaler han ofte 
Stine, som han oplevede at have krondiamantbryllup med. Altid 
med rosende ord og kærlig omtale.  
Ja, Stine har haft møj, møj og bestille, fortæller han til Berlingske 
Tidende i et interwiev. Og så fortalte han om sin flittige lille kone. 
Inden de blev gift, var hun sypige, rejste omkring og syede for 
folk. Bar sin symaskine med fra sted til sted. Syede en kjole på to 
dage og fik en krone i syløn. Ka´du huske den kjole Christoffers 
kone fik med gule silkevifter? Den fik hun nu da også 1,25 kr. for i 
syløn. 
Hun fik lov at sy, også efter vi var blevet gift, for når det nu var 
hendes lyst!! 
Jow, vi er altid kommet godt ud af det med hinanden, ikke 
Stine?.Hun har haft et godt humør og været føjelig og bøjelig…. 
Sådan da. Blev a gal og gik mi vej, til det gale var gået af … så 
var alting godt, når a kom hjem igjen, ikke Stine? 
De skæmter meget til hinanden og ler meget både af og til 
hinanden, skriver skribenten I Berlingske Tidende i forbindelse 
med deres krondiamantbryllup. 

Dette kønne 
stråtækte hus var 
rammen for deres 
virksomme liv i 
størstedelen af 
deres liv. Billedet 
er fra ca. 1927. 
Huset findes 
stadig, men fik i 
1950erne nyt 
ydersten, ligesom 
stråtaget forsvandt. 

Siden er huset igen moderniseret.  
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Og glæde har de haft af alle deres børn, som alle kom godt i vej. 
Så meget var de et i deres fællesskab, at da Stine døde, gik Chr. 
Hvirgel i seng og nægtede at komme op igen. End ikke til 
begravelsen var han med. En enkelt gang listede barnebarnet ham 
op og tog ham med til graven, men han kikkede væk. Sorgen var 
for stor. 
Et langt og virksomt liv fik de og takket være hans mange 
fortællinger har vi i dag et godt indblik i deres liv og den tid de 
levede i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udstilling fra Påskegalleri på Kærmindeparken. 
 
 
 
 
 
 
 


