




Om Abelines Gaard 
 

Langs den jyske vestkyst er der gennem tiden udviklet en særlig byggestil. De karakteristiske klitgårde 
pryder klitterne, som perler på en snor. Den smukkeste perle er uden tvivl Abelines Gaard lidt syd for Hvi-
de Sande. 
 
Klitgårdene ligger ofte på samme måde i forhold til vinden, og med stuehuset mod syd. De er bygget med 
sparsomt træ, da området var træfattigt. De karakteristiske pigsten førte vandet væk fra huset. I laden 
stod alt til brug for både landbrug, fiskeri, jagt og strandinger. 
 
Historien om gården og Abeline 
 

Abelines Gaard bliver bygget af flere omgange fra 1854-1871. I 1890 kommer nabopigen Abeline til gården, 
som nygift svigerdatter. Her bor hun indtil sin død i 1957. Indtil da driver hun gården, tager imod først 
strandede søfolk, sidenhen sommergæster og passer Haurvigs Telefoncentral. 
 
Bygget i flere etaper 
 

Først blev lade og stald bygget, sidenhen den østre længe og sidst i 1871 kom stuehuset til. Bygningerne 
erstattede en lille gård, som havde ligget tættere på fjorden. I 1830 havde ejerne af den lille gård købt 
den fri som selvejergård, efter at have været fæstegård under herregården Søgård på Holmsland. Familien 
ejede gården de næste 150 år. 
 
En strandfogedgård 
 

Abelines Gaard er en gammel strandfogedgård, og flere strandede søfolk har overnattet i gårdens talrige 
alkover. I 1894, da Abeline var ung svigerdatter i huset, strandede skibet, Elisabeth Rickmers, ud for går-
den. 19 søfolk blev indlogeret. Frem til 1980 hang navneskiltet fra skibet over porten på gårdens østfacade 
- nu er det konserveret og hænger i laden. Også mahognibordet i den store stue stammer fra Elisabeth 
Rickmers. Med tiden blev de strandede søfolk skiftet ud med sommergæster fra byen. I mange år kom fx 
en kunstnerfamilie hver sommer. 
 
Abeline flytter ind 
 

Det var Abelines svigerforældre - Christen Christensen og Kristine Lauridsen - som byggede stuehuset. 
Deres initialer og årstallet for stuehusets opførelse kan stadig ses på husets sydlige facade. I 1890 bliver 
deres søn, Laurids, gift med Abeline fra nabogården, og det nygifte par flytter ind på gården. Dengang sov 
både svigerforældrene og de nygifte i det samme rum, dog i hver sin alkove. 
 
Det bliver et kort ægteskab 
 

Abeline og Laurids’ ægteskabelige lykke ender allerede i 1904, hvor Abeline står tilbage som enke med 5 
børn. Hun driver, med hjælp fra sine børn, gården frem til sin død i 1957. En vigtig del af Abelines arbejde 
bestod i at bestyre Haurvig Telefoncentral, som i 1895 blev installeret på gården. Arbejdet gjorde, at Abe-
line ikke kunne gå for langt fra telefonen, men til gengæld vidste hun næsten alt, hvad der skete på egnen. 
 
 





5 Lade  

Livet som al var fyldt med farer. Ålene blav fanget af erhvervsfisker og sendt videre af opkøbere, men de var også et 
yndet fedt- og proteintilskud til grød og kål hos gårdfolk rundt om Ringkøbing Fjord. Fiskerne slog i vandskorpen med 
køller og skræmte ålene i nettet. Når ålene gemte sig i ålegræsset, blev de taget med de sylespidse ålepryner. Selv om 
vinteren lurede faren. Luftbobler under isen afslørede ålene og mange blev taget med lyster (ålejern). 



5 Lade  

På mange af gårdene er der brugt skibstømmer i konstruktionen. Elisabeth Rickmers, der ses på billederne, 
strandede Abelines Gaard i 1894, efter gården var færdigbygget, men på gården kan man se spor efter tid-
ligere strandinger.  
 
1800-tallets mange strandinger bragte rigdom til klitten - en rigdom, der afspejles i det megen byggeri fra 
den tid. 



5 Lade  

Bådelaugene, der havde til huse i eseboderne, beskæftigede i fiskesæsonen hver omkring 12-16 personer: 
To "drejere" trak vod i fjorden og dens indløb, "gabet". Herved fangedes sild, der blev brugt som "es" - der 
betyder madding/agn. Sildene blev så i mindre stykker sat på langlinernes kroge af 4 - 6 esepiger. Laugets 
5 - 7 fiskere bemandede havskibet og udlagde den over ti kilometer lange line. Hjemvendt fra det farefulde 
fiskeri på havet deltes fangsten mellem fiskerne. For at sælge den havde fiskerne foruden esepigerne og 
drejerne, også en "løber" ansat. Han skulle løbe oplandet rundt og forsøge at finde afsætning hos gård-
mændene, der med hestevogn hentede fiskene på stranden. 



6 Kostald 



6 Kostald 



7 Hestestald 



9 Karlekammer 



11 Bryggers 



12 Pigekammer 



14 Vesterkammer 



21 Den pæne stue 



22 Nordkammer 



26 Køkken 



38 Storstue 



 Gårdspladsen 



42 Tømrerværksted 



42 Tømrerværksted 


