
1 
 

 

 

Egeskoven og Skovbolig 

 

 

 

Fortælling af Bent Bak 2020 



2 
 

Egeskoven og Skovbolig. 
Indledning. 

Egeskoven er en grøn oase i den nordøstlige ende af Tvis 

By. Her er der højt til loftet, for de høje statelige 

egetræer strækker sig mod himlen, som de har gjort i 

hundrede af år. De har gennem mange år set livet og 

mennesker passere forbi. Mange af træerne er meget 

ældre end de ældste folk i Tvis. De har kort sagt rødder 

langt tilbage i fortiden, da de er del af et større 

sammenhængende område med egetræer som engang 

strakte sig et stykke ud i Tvis Lund området. Egeskoven 

og Skovbolig er dog udstykket fra Lauralyst grænsende 

op til Tvis Lund og er således en rest af det store 

egeskovsområde.  

Egeskoven er i dag et meget benyttet og skattet grønt 

fritidsområde for Tvis boerne. Området er ejet af 

Holstebro Kommune fra 2008. 

Egeskovens navne: Børges - og Bluhmes Skov. 

Egeskoven går i dag også under navnet Børges Skov. 

Engang var navnet Bluhmes Skov. Egelunden var også et 

navn som blev brugt om egeskoven. 

Men hvem var Børge, og hvem var Bluhme? Hvem var 

disse karismatiske personer, som boede i Skovbolig og 

som levede i tæt kontakt med skoven. Selv i dag har 

børn i Tvis lært at kalde skoven for Børges Skov ligesom 

skolebørn engang i 1901 kun kendte navnet Bluhmes 

Skov. Skoleudflugten det år gik netop til Bluhmes Skov.  

Bluhmes Skov. 

Navnet kommer fra Hr. Edvard Bluhme. Det var Bluhme som byggede Skovbolig, og det var ham, som fik sat skik på 

egeskoven tæt ved boligen. Han fældede, ryddede op, podede og plantede nyt. Han levede og åndede sine sidste år 

for skoven. Det var ham, som sammen med den fastansatte gartner gjorde skoven publikumsvenlig og kendt vidt 

omkring. Udover egetræerne var der frugttræer og blomsterbede. Egeskoven blev i Bluhmes tid en beundret lystskov, 

som kom til at danne rammen om folkefester og store grundlovsmøder. 

Fra Tvis Bogen af Jørgen Mejdal: Edvard Bluhme 1825 – 1903. Han var født i Angel i Slesvig gift med Gerhardine 

Elisabeth Knudsen født 1827 i Nimtofte ved Randers. Bluhme er proprietær på egnes store gård – Lauralyst med 700 

tdl. Han købte gården i 1853. Der er et stort folkehold på gården, bl.a. to familier, hvoraf den ene passer mejeriet på 

gården. Han opfører en ny nordfløj ud mod Smedegårdvej. 

Bluhme er imidlertid ikke rask. En snigende sindslidelse fører til, at han i en periode bliver erklæret for umyndig. 

Bluhme træffer nemlig uheldige og mærkværdige beslutninger om driften af gården. Hele besætning og mejeriet bliver 

bortforpagtet til mejeristen på Lauralyst og i 1869 må Bluhme tilskyndet af hustruens familie sælge Lauralyst. 

Bluhme var allerede i 1860 flyttet fra Lauralyst. Han boede til leje på Nygård som er nabogård til Egeskoven. 

Efter salget af Lauralyst blev der udstykket 12 tdl. op til Egeskoven tæt på skellet til Tvis Lund. Her opføres Skovbolig. 

Proprietæren er blevet husmand, og er skovejer og mindre jordbesidder de næsten mange år indtil sin død 1903. 
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 Edvard Bluhme 1825 – 1903       Gerhardine Bluhme 1827 -  

 

Anders Chr. Vestergaard, søn på den nærliggende Vestergaard har skrevet sine erindringer fra Tvis i perioden fra 1867 

– 1895. Netop i den periode, hvor Bluhmes boede i Skovbolig. Anders Chr. Vestergaard født i 1867 var således dreng, 

ung og nabo til Bluhmes, hvor han ofte kom og fik et venskab med hr. og fru Bluhme. Anders Chr. blev senere lærer i 

Nr. Omme. 

Anders Chr. Vestergaard fortæller om Bluhmes: 

- Den dygtige og meget belæste lærer og kirkesanger Niels Kjærulf Henriksen og han hustru søgte atter og atter til mit 

hjem, og mange flere, men til sidst skal tidligere ejer af "Lauralyst" Edvard Bluhme og hans hustru nævnes. Bluhme 

nedstammede i lige linje fra den kendte hofpræst i Kong kr. d. 6. dage. Han var født i Mecklenburg og storgodsejerens 

søn, fik en udmærket opdragelse, kom til Danmark, giftede sig og købte "Lauralyst".  

Han var en voldsom natur, og hans ridehest holdt sjældent ud et år. Ofte må han være kommen sprængende gennem 

Nr. Omme på vej til "Brejninggård" hvor Broderen Frandsen boede, og så gik det vildt til, med drik, spil og handel 

fortælles der.  

- Han fik mange ideer angående driften af sin store gård, og de skulle udføres straks. 

- Engang blev der næsten kun sået byg, og en del af gaarden blev omdannet til Bryggeri. 

- En anden gang nedlagde han store dele af sin besætning og han fór så rundt og købte kalve, for nu skulle det hele 

lægges an på fedning af kalve o.s.v. 

- Han gik så fra forstanden og kom på "Dåreanstalten" og hans hustrus slægtninge trådte til, og de fik gården solgt til 

Smidt, ejeren af "Lauralyst" i min barndom og første ungdom, - gælden klaret, og tilbage blev der til Bluhme 15 tdr. 

land, hvoraf 6 tdr. land var skov, og i der blev der bygget et hus til dem. 

Dette og denne skov, som lå ind mod vor mark, kom til med dets beboere at spille en stor rolle i mine 

barndomserindringer, - her holdtes alle egnens fester om (Sommeren), kom der fremmede hos os længere borte fra, ja 
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så indbød vi dem til en tur i Blumes skov, der efterhånden omdannedes til en smuk og storstilet have og Blume gjorde 

aldrig indvending mod at han kunde finde os spadserende i skoven uden først at indhente hans tilladelse. 

Ja, der har jeg som barn oplevet mange glade Dage, så meget mere, som jeg blev Bluhmes Kælledække. 

- Bluhme kunde optræde nydeligt og fint, men han blev ved med at have en sprælsk fantasi, som han havde ondt ved 

at styre. 

- Han troede så bestemt, at mennesker nok skulde lære at flyve, - vi lo ad ham, - men han fik ret, men han fik det aldrig 

at se. 

Når han fantaserede vildt og bagefter lo af det, så var han på den rigtige side, men hvis han ikke kunde le af sine 

spekulationer og ideer, så holdt jeg ikke af ham. 

- Han var godt gift for hans hustru var ligeså ligevægtig, som han var uligevægtig. Gik det forfærdelig galt, sagde hun 

blot: " Ja, det var kedeligt" - og kom der noget godt til dem, sagde hun "Ja det var meget rart", og så var der ikke mere 

at sige om den slags. 

- Disse to interessante og mærkelige mennesker kom meget ofte i mit hjem. 

- Jeg kan huske at Bluhme kom farende om formiddagen ind i soveværelset, hvor far lå syg og råbte: "Nu har man 

opfundet en plade, som kan tale som et menneske". det var Grammofonen, og den opfindelse satte Bluhmes tanker i 

det voldsomste sving. 

Blume var en stor smuk mand, med ædle ansigtstræk og et stort fuldskæg. 

Tvis skolebørn på skoleudflugt til Bluhmes Skov 1901 

Egeskoven er blevet brugt med glæde gennem mere end 100 år. Læs den lille historie fra Holstebro Dagblad i 1901 om 

en nem og skøn skoleudflugt til skoven. 

En nem skoleudflugt: 

Børn fra alle 4 skoler i Tvis samt Yllebjerg skole i Hodsager foretog i torsdag en udflugt til hr. Bluhmes Skov i Tvislund. 

Det var en udmærket tur, og børnene morede sig storartet; en del mente endda det var næsten skønnere end en lang 

udflugt, der var langt mere besværlig. Børnene var inde og bese kirken, kirkegården og mejeriet. Der blev leget i 

skoven. Der blev talt smukt til dem af lærer Nielsen Yllebjerg, om nattergalens sang for Kinas kejser, og lærer Jensen 

om den usynlige fyrste samt af lærer Larsen Breinholt. 

Hr. Bluhme takkede for besøget og bad børnene komme igen. Det var i det hele taget en skøn og vellykket udflugt. Der 

var 140 børn med. 

Folkefester i Bluhmes Skov   

Skyttefesterne i Østergaard Krat blev i slutningen af 1800-tallet erstattet af folkefester i Bluhmes Skov.  

Ånden og tonerne fra skyttefesterne fortsatte i Egelunden i Bluhmes tid. 

Private udflugter til Bluhmes Skov. 

Søndag eftermiddag holdt ofte hestevogne med holstebroere, der nød turen i den skønne skov, til stor glæde for 

Bluhme. Der var selvfølge ingen servering, men de kunne få al den kogte vand til kaffe de ønskede 

 

 

Afholdsfest i Hr. Bluhmes Skov i 1895 – (Annonce fra Dagbladet) 
0mkring overgangen fra 1800 - til 1900-tallet skiftede folkemøderne karakter. Nu blev det Indre Mission og 

Afholdsbevægelsen som overtog grundlovsmøderne. 
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Skovbolig 1903 – 1939 

Efter Edvard Bluhmes død flytter enken til sin broder på Tvis Mølle og 

Skovbolig bliver overtaget af Niels Chr. Andersen f. 1871. Han er søn fra 

den nærliggende Nygaard og gift med Karen Boutrup fra Nr. Felding. De 

får ingen børn selv med tager 3 plejebørn til sig heriblandt Karl Børge 

Pedersen født 1917. Det er den Børge som i 1939 overtager Skovbolig, 

og det er fra ham navnet Børges Skov stammer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har bryllupsbilledet af Karen og Niels Christian. 

De blev gift d. 14. juni 1907.  

Bryllupsbillede med Egeskoven i baggrunden. 

Bryllupsoptog fra kirken, gennem hovedgaden i Tvis 

ned til Skovbolig.  

Kirken, Mejeriet og Vogterhuset er bygget. De første 

huse er også bygget. Drengene står på stentrappen, 

hvor centralen senere kom. 
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Store grundlovsfester. 

I de år Niels Christian - og Karen Andersen har Skovbolig bliver der afholdt nogle meget store grundlovsfester i 

Egeskoven. Det var Indre Mission og afholdsbevægelsen som stod bag arrangementerne, som tiltrak rigtig mange 

deltagere. Deltagerne kom også udenbys fra, og der var indsat ekstratog både fra Holstebro og Aulum/Vildbjerg. 

Møderne startede om eftermiddagen og var først færdig omkring kl. 19.30. 

Der var ofte 3 talere på i løbet af dagen. Hovedsagelig præster fra omegnen og missionærer. 

De lokale kvinder i Indre Mission havde meget travlt med at brygge kaffe til de mange deltagere. 

Gamle annoncer i Dagbladet fortæller om disse møder: 

• Annoncerne fortæller om togenes afgangstiden til og fra Tvis Station. 

• Om hvilke sangbøger der anvendes. 

• Om hvem talerne er. 

• Om at der kan fås afholdsforfriskninger (kaffe, sodavand og afholdsøl) 

• Om at det er strengt forbudt at afplukke grene og blomster. 

• Om – at der ofres en gave til Indre Mission. 

• I pausen mellem talerne blev de medbragte madpakker fundet frem. 

 

 

 
 

 

Her er annoncerne fra møderne i 1905, 1909, 1910 og 1916 
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Ved grundlovsmødet i 1910 må der have været en journalist fra Dagbladet til stede. Et par dage efter mødet kommer 

der et grundigt referat fra festen.  

Der har været 600 deltagere. 

Referatet fortæller, hvad de 4 talere har sagt, og om sange som er blevet sunget. 

• Der er talt om det smukke land Danmark.  

• Om landets love og om Guds love som alle skal holdes, skal det gå os vel. 

• Med grundloven er der lige ret for mand og kvinde. 

• Den rette grundvold er Kristus. Den grundvold som holder i livet og døden. 

• Om ikke at lade sig friste af druk. Især ungdommen skal tage et standpunkt mod de berusende drikke. 

• Landets børn skal nyde landets goder. Men kun gode borgere kan gøre fordring på goderne. 

• Danmark er det skønneste land i Europa. Alt hvad skønt og godt Gud har givet os. 

 

 

 Disse grundlovsmøder forsatte til op i 1950’erne. De nåede de største antal deltagere omkring Bluhmes og Andersens 

tid på Skovbolig. Der bliver nævnt et deltagertal på (3.000 – 4.000 mennesker) ??. Særtog helt fra Vemb og Herning. 

Chr. Andersen er selv stærkt engageret i Indre Mission. Det er ham som skænker den jord, hvorpå Missionshuset 

bliver bygget i 1904. Det er kun et år efter, at han har overtaget Skovbolig. I protokollerne fra Indre Missions i Tvis kan 

læses, at Chr. Andersen Skovbolig i 1912 sad i bestyrelsen. 
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Nygård og Skovbolig. 

Niels Chr. Andersen stammer fra Nygård. Den overtages af hans bror og senere igen af en brorsøn Anders Nygård 

Andersen. Anders Nygård er ”fætter” til plejebarnet Børge Pedersen i Skovbolig. 

Der er i alle årene både under Bluhme, Niels Chr. Andersen og Børge Pedersen tætte relationer mellem Nygård og 

Skovbolig både familiemæssigt og arbejdsmæssigt. Børges børn blev ofte sendt på arbejde i Nygård. 

  
Nygård 1950. 

Der gik en direkte vej ned over marken fra Skovbolig til Nygård. ”Nygårdsvej” kan stadig ses gennem skoven i 2020. 

 

På luftbilledet fra 

1984 kan man tydelig 

se forbindelsesvejen 

mellem Nygård og 

Skovbolig. 

Den buede trælinje er 

grænsen mellem 

Lauralyst Matriklerne 

og Tvis Lund 

Matriklerne. 
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Børges Skov. 

 
Billedet fra 1960 viser skovbolig og Egeskoven i baggrunden. I dag er bygningerne væk på begge sider af Egevænget 

som fører ned mod Skovbolig. 

Her i 1960 er der græsmark med køer og kornmark med neg sat op. 

Det er den ejendom og skoven bagved som Børge Pedersen i 1939 overtager efter sine plejeforældre. 

To år inden er han i 1937 blevet gift med Jenny Nørgaard fra Feldborg. 

Ejendommen og skoven på Børges tid. 

 
Her ses Skovbolig i 1960 beliggende lige sydøst for Tvis By.  
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Den ca. 2 ha store fredskov omgiver sammen med landbrugsjorden på ca. 5,5 ha. ejendommen.  

Landbruget var oprindelig på 12 ha. Men der er af flere gange solgt parceller fra til Tvis Kirke, til Brugsforeningen, til en 

minkfarm på vestsiden af Hingebjergvej og til HAG med foderstofbygningen på østsiden af Hingebjergvej. 

På billedet nedenunder fra 1971 ses Skovbolig centralt i billedet omgivet af skoven. Marken omkring ejendommen 

bliver senere til boligbyggeri på Hingebjergvej og Egevænget. Hingebjergvej er bebygget i 1971 ligesom 

foderstofforretningen HAG’s bygninger ses. 

Den buede trælinje danner grænsen mellem Tvis Lund ejerlaug og Lauralyst ejerlaug. Matrikelnummeret for Skovbolig 

er 1B Lauralyst Hgd., Tvis. 

 

 

 
Egetræer i dag på skellet til Tvislund. 
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Børge og lokalhistorie: 

Børge havde stor interesse i lokalhistorie, og i forbindelse med 

udgivelsen af Tvis Bogen i 1987 takkede forfatteren Jørgen Mejdahl ham 

meget for al den viden om personer og steder i Tvis, han havde bidraget 

med. Børges viden gjaldt ikke bare nutiden, men også viden om tiden 

før Børge blev født. Han må som dreng haft evnen til at folde ørene ud 

og lytte, når hans far og de andre mænd snakkede. Børge havde bl.a. 

styr på, hvor 35 fæstehuse på lejet jord havde ligget i sin tid. Det var 

beboelser som ikke var matrikulerede og derfor uden skriftlige kilder. 

De fleste blev nedbrudt omkring år 1900, altså før Børge blev født.  

Mejdahl kalder Børge for en vigtig medarbejder og bedste mundtlige 

kilde ved udarbejdelse af Tvis Sogns historie. 

Børge Pedersen 1986 

 

 

 
Børge og hustruen Jenny 

 

 
Tæt forbundet med skoven via stier direkte fra haven. 

 
Sti i skoven 
 

 
Haven med blodbøg og hængeask. 
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På billedet her fra 1960 ses Hingebjergvej forrest. De første huse på vejen er bygget på jord afgivet fra Skovbolig. 

 

Ejendommen i vinterdragt. 



13 
 

Dræningsarbejde på ejendommen i 1944. 

Der blev for alvor gravet grøfter på ejendommes jord i 1944. Efter plan og tegninger af Hedeselskabet blev jordens 

bonitet forbedret ved dræning. Der er statstilskud til grundforbedring her i 1944. Der er en opgørelse af prisen for 

arbejdet og en liste over de arbejdsfolk som har udført grave – og rørarbejdet. Antal arbejdstimer for den enkelte er 

opgjort. Timelønnen har været på ca. 2 kr. 
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Ejendommen for enden af Egevænget. ca. 2002   

 

 
Børge sidder på den side af stuehuset som vender mod skoven. 
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Skoven som feststed i Børges tid. 

Fra ungdomsforeningen: 

I ungdomsforeningens protokol kan man læse, at der adskillelige år er afholdt arrangementer i Egelunden i Børge i ”æ 

skovs” skov. I 1947 indleder Ungdomsforeningen et samarbejde med Idrætsforeningen omkring afholdelse af 

midsommerfest. Et år opførtes ”En søndag på Amager” til midsommerfesten. Husmoderforeningen og 

Husmandsforeningen kommer også med i samarbejdet. 

Ungdomsforeningens protokol 1951 - om Sommerfesten i 1951 i Egelunden: ”Midsommerfest i Egelunden –stor 

tilslutning –en glimrende fest, men mindre heldig afslutning.” Hvad der skete vides ikke. 

400 til foreningsfest i Egelunden. 

Aksel Damgaard fortæller om et arrangement i 1950’erne, hvor idrætspræsten Frode Gårn Larsen 

var taler. Der var stor tilstrømning, og det var svært at få plads til alle. Arrangør var 

idrætsforeningen. 

Han var landets første idrætspræst, hvis opgave var at binde kirken og idrætslivet sammen.  

Han spillede selv fodbold som ung og var som teologistuderende centerforward på AB’s førstehold 

og topscorer her. 

Han gæstede sportsforeninger over hele landet og talte om forpligtelsen til at bruge sit legeme. Han gik også under 

navnet ”Fodboldpræsten”. 

 

 

Agern fra Egeskoven 

                    

 
Elever fra Mammen Friskole samler agern for HedeDanmark 

Gennem mange år er der blevet indsamlet agern fra Egeskoven. Agern fra de gamle, høje og livskraftige egetræer i 

skoven var meget eftertragtede af Hede selskabet og planteskoler til opformering af nye egetræer, og der blev opnået 

en bedre pris end fra andre egeskove. Et år nåede prisen op på 32 kr. pr. kg. Med flere hundrede kilo og fyldte sække 

kunne salg af agern nogle år give et pænt udbytte. Men som andet i naturen varierede træernes frøsætning fra år til 

år. 



16 
 

 

Hele familien i Skovbolig og nogle af byens børn var engageret i oktober i en jagt på agern. I stedet for kartoffelferie 

blev det ”agernferie”. Jagten på det grønne guld gik som en guldfeber gennem skoven. 

Det blev registreret, hvor meget de enkelte børn havde indsamlet i spanden. Lønnen for indsamlingen kom senere, 

når Børge Pedersen havde fået afregningen fra Hedeselskabet eller en af de planteskoler, han solgte til. 

Agern er svære at opbevare. De skal bredes ud og tørres og opbevares koldt. De skal have luft, men må dog heller ikke 

udtørre helt. 

Agern kan sorteres og renses i vand. De gode, fulde frø vil synke til bunds, og tomme, døde og insekt-inficerede frø vil 

flyde ovenpå sammen med blade og småkviste.  

 

Et godt agern år i Tvis 
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Børge demonstrerer i 1986, hvor en helligkilde i sin tid sprang. 

Helligkilden på Børges mark. 

 Fra Tvis Bogen af Jørgen Mejdahl: Helligkilden blev første gang registreret og omtalt da en lærer fra Djursland rejste 

rundt og registrerede de jyske helligkilder for Nationalmuseet. Han skriver om helligkilden i Tvis 1897: 

Øst for avlsgården Lauralyst og atter lidt forbi den nye kirke (fra 1887) findes et lille boelssted i kanten af skoven. 

Stedet kaldes Skovbolig, og nogle favne syd herfor er en nu næsten sammenfalden brønd på de flade agre. Brønden er 

henved 2 alen dyb, altid fuld af vand, som er klar, kold og frisk Dette sted er den gamle helligkilde, som nu har tabt sin 

søgning, men førhen drak man af den og tog vand til at vaske sig med mod alle slags sygdomme. 

Indtil for nogle år siden var kilden som et voldhul, men da hr. Bluhme flyttede fra Lauralyst til Skovbolig, lod han hullet 

brøndsætte. Brøndsætningen kan på grund af løs bund og vandmængde ikke holde sig og agtes omsat denne sommer 

(1897). 

Børge Pedersen fortæller, at i hans fars tid var kilden brøndsat med røde mursten; ofte vandede man hestene ved 

kilden, som var så vandrig, at det blev nødvendigt at dræne arealet. 
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I 1955 købte foderstofforretningen HAG det areal, hvor helligkilden var. Den kom til at ligge under et pakhus, og HAG 

havde forinden ladet kilden udtørre. 

Kilden blev atter frilagt, da HAG flyttede ud på Skautrupvej. Arealet, hvor kilden lå, blev først overtaget af 

Menighedsrådet, men senere solgt til kommunen, som opførte beskyttede bolig på stedet. 

I forbindelse med byggeriet af boligerne blev kilden atter ”manet” i jorden. Der blev kørt sand på og tromlet hen over 

kildestedet. Kilden fører nu en underjordisk skjult tilværelse. 

Desværre var kilden ikke på en liste over fredede kilder hos Nationalmuseet, og en enestående mulighed for en 

bevaringsværdig attraktion i lokalsamfundet er gået tabt. 

 

Man har spekuleret på om der er en sammenhæng mellem helligkilden og Kappel Kiergaard. Var det her den første 

gudsdyrkelse fandt sted i Tvis? I middelalderen er der mange eksempler på, at kapeller/kirke blev lagt i nærheden af 

hellige kilder. De hellige kilder trak søgende til stedet for sundhed og helbredelse. 

 

 

Jenny og Børge hviler sådan set i deres egen jord. 

De har fået deres gravsted på Tvis Kirkegård på den del, som er udstykket fra deres ejendom. 
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Egeskoven 1867 – 1895 

 

Det store egeskovsområde som dengang strakte sig ud fra Bluhmes Skov og 

Kappel Kiergaard ud mod Tvis Lund finder vi en beskrivelse af i Anders Chr. 

Vestergaards erindringer fra Tvis i årene 1867 – 1895. 

Anders Chr. var barn i Vestergaard som lå nabo til Skovbolig. Han blev 

senere lærer i Nr. Omme. I sine erindringer har han en smuk beskrivelse af 

naturen omkring Vestergaard med skoven på ca. 25 tønderland.: 

Tvislund 

Tvislund er midtpunktet i Tvis sogn og ligger i en afstand af 7 ½ km øst for 

Holstebro. 

I 1850 bestod den kun af 2 gårde; Nørgard og Søndergård og navnet Tvislund 

var betegnende nok, for her fandtes Jyllands vestlige Naturbøgeskov, det lå 

på en Bakketop vest for gården og den højeste del af Bakketoppen hed 

"Kappesbak".  

 

- Der var endnu så meget tilbage af skoven i min barndom, at jeg let kan forestille mig, hvorledes den har set ud.  

- Det har været smukt i Tvislund dengang. 

 

På den højeste del af bakken herskede Egen, men længere nede på skråningen havde bøgen taget magten, men ind 

imellem både Eg og Bøg voksede vilde æbletræer, der kunne være henrivende i blomstringstiden.  

- Hvidtjørn, Bærberiplanter, Hassel fandtes overalt, hvor der var en lysning og Kaprifolium slyngede sig op ad træerne 

her og der, og skovbunden ikke at forglemme. 

 

Allerførst skal nævnes Liliekonvallen, de fandtes i så stor overdådighed her, at man kom langt borte fra for at forsyne 

sig med dem, - forresten uden tilladelse - og her kunde de ærede borgere fra Holstebro være meget tankeløse - men 

desuden Storkonvaller, Skovsyre, Anemoner m. fl.  

- Den store Skovmyre toppede sit Bo op her og der, og alle vegne mødte man den store Skovsnegl og den lille grågule i 

sit hus. 

- Også fugleverdenen var rigere her end andre steder i Vestjylland, når undtages Fjordlandsskaberne, som der er af en 

anden art. 

- Skoven har dengang været på ca. 25 tdr. land, - måske noget mere. 

Ringkøbing Amt om Egeskoven i 1983: 

Skoven nord for Tvis, ”Egelunden”, har et parkagtigt præg og består af gammel 18-20 meter høj lysåben bevoksning af 

spredtstående ege. Nogle af træerne skønnes at være mindst 200 år gamle. Der er ingen yngre ege eller underskov. 

Græsdækket skovbund med dominans af krybende hestegræs. Vedvarende græsning indtil 1978. Der har været fældet 

i skoven før krigen. 
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Egeskoven i dag. 

Vejen ned mod Egeskoven i dag juni 2020 følger den gamle vej ned mod Skovbolig 

 

Der er plantet nye egetræer på Egevænget. 

Parcelhuse til højre og beskyttede lejeboliger til venstre. 

Nederst mod skoven 2 parcelhuse på den ”fædrene jord”. 

Til venstre bor Børges datter Unna sammen med manden Villy. 

Til Højre barnebarnet Martin med sin familie. 

 

 
Her i det åbne områder lå Skovbolig. Blodbøg og hængeask fra haven ses stadig. 

Den store kastanje til venstre var en bryllupsgave til Niels Christian og Karen i 1907. 
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2020 – kig ned mod Egeskoven fra Egevænget 

 

Egeskoven i marts - april. 

  

Villy gør ”forårsrent” i skoven. 

Bøgen springer ud før egen. 
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Selvom om egene kan blive flere hundrede år gamle, kan sygdom og ælde også ramme her. 

 

 

Egeskoven i Maj 
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Bænk i Egeskoven maj 2020 

 

                



24 
 

 
Maj 2020 

 

Nyudsprungen eg i skoven 
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Egeskoven i oktober. 

 

 



26 
 

Dyre og gåsehuller i skoven. 

Børges datter Unna fortæller om og viser de specielle gede – og fårehuller i skoven. 

Fordybninger med volde omkring fungerede i mange år som gedehuse. I hvert fald et af hullerne var stensat i gulvet 

og måske også op ad siderne. 

De er også blevet brugt som ”huse” til gæs. 

Hullerne kan stadig ses i skovbunden. 

  

Skoven som fritidsområde. 

Skoven har gennem alle årene været et skattet område at nyde og boltre sig i. Ikke mindst børnene har haft glæde af 

skoven. Der er blevet bygget huler, kravlet i træer, gynget og leget. 

John Fischer: ”Jeg kom meget i skoven. Har snakket med Børge, der fortalte om Bluhme. Red på nordbakke med 

Børges søn Brian, kørte på knallert i skoven med Brian og har lavet et utal af huler. Fantastisk sted som barn med 

mange gode minder”. 

Vang Erik Nielsen: ”Uha, der har jeg også mange gode minder fra”. 

Kirsten Sinor: ”Jeg elskede at gå ture der”. 

Skolen og børneinstitutioner har ofte brugt skoven. 
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Julemanden ses også nu og da i skoven. 



28 
 

  

 

 
Glade børn i skoven 
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Pasning af Skoven. 

Egeskoven er publikumsvenlig for brugerne. Det kommer ikke af sig selv.  

Stierne skal holdes og ryddes for nedfaldne grene.  

Uønskede vækster skal holdes nede, og nye egetræer hjælpes på vej. 

Græsset på det åbne stykke skal jævnligt slås. 

Gynger, legeredskaber skal holdes vedlige og borde og bænke rengøres. 

Det sker alt sammen ved frivillig assistance fra dette stærke hold: 

 
Fra venstre: Martin Pedersen, Markus Enevoldsen, Unna Dinesen og Villy Dinesen. 

Martin er barnebarn af Børge og Unna er datter af Børge. De bor begge med skoven som nabo, og sætter en ære i at 

den holdes til ære og respekt for skovbolig - egeskoven og deres betydning for Tvis gennem nu 150 år. 

 


