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Egnshistorisk Arkiv modtager løbende billeder 
og skriftlige materialer. I sommeren 1985 har 
arkivet fået et meget tungtvejende dokument i 
form af en støbejernsplade med følgende gotiske 
indskrift: ”Stiftelse - WE - BS”. Hvad gemmer 
der sig bag denne korte tekst? 

Den 5. maj 1966, ved 1-tiden om natten, 
brændte et gammelt hus i Ørum by. Huset blev 
ikke genopført. Brandtomten blev senere ryddet, 
men en opmærksom nabo, Otto ”Bomholmer” 
Hansen fik forinden reddet en kakkelovnsplade 
med ovennævnte tekst. Han syntes, pladen var 
for spændende til, at den skulle ende i en 
smelteovn, og derfor stillede han den hjem i sin 
lade. Her har den stået lige siden, indtil hans søn, 
Andreas Hansen, Ørum for nogle måneder siden 
overlod den til arkivet. Hvis Sydthy kommune 
engang får et egnsmuseum, kunne pladen 
naturligt placeres her. 

Årbogen har af sognepræst Kaj Mogensen, 
Svankjær lånt teksten til en fundats, der forklarer 
baggrunden for, at den specielle ovnplade har 
siddet i et hus i Ørum by. Teksten er håndskrevet  

 
 

af pastor Krarup (præst i Hvidbjerg-Ørum-
Lodbjerg 1902-12), og den er så letlæselig, at vi 
vil lade den tale for sig selv på de følgende sider. 

Gennem årene har stiftelsens bestyrelse haft 
stadig sværere ved at finde ”egnede personer” 
som lejere af huset. Det blev efterhånden 
”almindelige mennesker”, som boede der. Ved 
branden i 1966 mistede Marie Christiansen og 
Mathilde Pedersen deres hjem. 

Efter branden blev forsikringssummen på 
12.500 kr. udbetalt, dog med et nedslag p.gr.a. 
undladelse af genopbygning. Siden har der været 
stille omkring salig Eybers stiftelse, men nu er 
der valgt en ny bestyrelse - Karl Andersen og 
Børge Kaastrup Hansen, begge Ørum, samt 
sognepræst Kaj Mogensen, Svankjær - og der 
arbejdes på at få fundatsen ændret, så renterne 
kan anvendes til almennyttige formål i 
Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg sogne. Nogen 
idrætshal skal man dog ikke drømme om i den 
forbindelse, men nogle få tusinde kroner årligt 
kan også gøre godt på de rigtige steder. 

 
Kilde: Sydthy Årbog 1985, side 42-44. 











 


