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For nylig havde jeg besøg i Hald Ege samlingen af Inge Magnus fra Viborg. Hun kunne 
fortælle, at to af hendes oldemødre havde tilknytning til Bækkelund. Hendes morfars 
forældre Hans og Salomine Rune boede fra 1906 – 1916 på Bækkelund Station.  

 

Følgende er fra ugebladet Hjemmet i 1906: 

”Viborg – Herningbanen                                                                                          Hans og Salomine Rune 

Det midtjyske hedeland har i Juni Maaned, lagt sig en jærnbane til, som indtager en Særstilling. Den er 
den første Statsbane, der ret kan kaldes Hedebane, idet den forbinder Kronjydernes ældgamle 
Stiftsstad, Viborg, med Hedens nye Hovedstad, Herning – Jyllands ægte Hedebyer – og løber saaledes 
hen over vort mindst kultiverede og mest isolerede Hedeland. Dernæst er den den eneste Strækning i 
vort land, hvis stoppesteder alle bestyres af Kvinder*), og disse er tillige de første kvindelige 
Stationsbestyrersker ved Statsbanen.  

       

Billedet viser Hald-Egnens Station, der har fået navnet Bækkelund efter det gamle Traktørsted dér, og 
der afviger i høj Grad i Bygning og indre Udstyrelse for de andre små Holdepladser på Linien. Thi, som 
man ser, er det en ret enestaaende, anseelig og meget stilfuld Bygning for en Landstation. 

Paa hver af de andre Perroner er det – som sagt – ligeledes Kvinder med Merkurhjulet paa deres 
Armbind, der staar for Styret. For at være ansat paa disse poster maa de være gifte med mænd, der er 
ansatte ved Banen. Fru Salo Rune, hvis billede vi her bringer, er gift med Baneformanden ved 
Bækkelund.  

 - Hvad vilde Blicher sige, om han steg op af sin Grav og saa Toget i Ilfart bugte sig hen over Alhedens 
Lynghav? Han vilde nok knibe sig i Armen og i sin Undren ikke give Jeppe i Baronens Seng noget 
efter. 

Maatte Hedebanen nu være ” ej blot til Lyst”, men ogsaa sætte lidt Jærnbanefart i Udviklingen for 
Lyngens Land og Folk.”  

*) Derfor blev Viborg – Herningbanen kendt som konebanen. 

 

Inge Magnus’ mormors mor Bodil Nicoline og hendes mand nr. 2 Jacob 
Andersen ses her ved Bækkelund Savværk i 1909 (Bækkelund Turisthotel ses i 
baggrunden). Jacob var bestyrer af savværket under Hald Hovedgård.   

OBS! Hald Ege Samlingen holder generalforsamling i Egekværnen 
torsdag d. 12. marts 2020 kl. 19.30. 

 
På Hald Ege Samlingens vegne/ 

Poul Harald Christensen  


