“Nissum Bro”
Indtil 1930 fortsatte Åsted Byvej fra kirken over den gamle
Nissum mølle-dæmning over Hinnerup å, der danner skellet
mellem Åsted bys jorder og Nissum by.
På Nissumsiden lå indtil o.1800 en vandmølle, Nissum mølle.
Mølleren var fæster under herregården Østergaard. Lige syd for
mølledæmningen lå mølledammen, der i våde perioder strakte
sig helt hen til Østergårds herregårdsdige.
Ved matrikuleringen 1664 var møllen skyldsat for 30 tdr. mel (15
tdr. hartkorn). ”men af Hosbonden er afslagen 10 td for hand
Sielf holder dend vedlige”. Møllerens navn ikke opgivet. I
matriklen 1688 udgjorde mølleskylden af malingen 4-6-0-0 (gl.
hartkorn 15 tdr.). Jens Lausen møller.
Ved møllen delte vejen sig, som en bred drivvej mod Nissum og
Nøreng i nord og Durup i vest. Mod syd gik byvejen fra broen
(nedenfor nuværende Åsted Byvej 32) langs engene ved
mølledammen og videre langs herregårdsdiget og den gamle
indkørsel til Østergaards avlsgård og derfra mod sydvest til
Tøndering. Mellem vandmøllen og Østergaard lå tidligere 4
gårde, der i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900 blev
udflyttet. Deres tomter kan endnu spores i marken.
Nær vandmøllen lå den gamle Nissum bro, en stenbro af granitbjælke, der førte vejen over broen. Desuden nævnes et ”kørested”,
hvor vogne kunne passere, samt et ”gangbræt”.
Stenbroen blev nedrevet i 1888 og erstattet af en flad træbro.

Nissum Bro

Stenbjælkerne bliver genfundet.
I forbindelse med nedbrydning af en avlsbygning på gården
Vester Elkjær i Risum i sommeren 2013 bliver en lokalhistorisk
interesseret fra egnen opmærksom på de iøjnefaldne granitbjælker, som langt fra var almindeligt forekommende byggemateriale på egnen.
Det viser sig, at avlsbygningen er opført kort tid efter at den
gamle bro er nedrevet i 1886, og at flere af bjælkerne kan udpeges

I den gamle kostald mod nord stod i nordsiden lodret indmuret 20-30 op
til 2 meter lange stenbjælker, som formodes at være stenene fra den i
1888 nedbrudte Nissum bro

Udsnit af matrikelkort o.1930, med detaljer omkring Nissum Bro,
Åsted matr. 9b, 9æ m.fl. samt Nissum matr. 11a.
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Minoreret matrikelkort, der viser jordfordelingen efter udskiftning og matrikulering. Bemærk det snoede åløb lige syd for broen,
der antyder et dobbelt løb (et gennemløb under broen og et
overløb til stigbord og møllehjul.
Senere benyttedes mølledæmningen som overkørsel. Vandmøllen var lukket allerede inden 1795.
1930 udrettedes vejen over den nuværende Åsted/Nissum bro, et
lille stykke syd for dæmningen, og den gamle vej over mølledæmningen erstattedes af en offentlig ”kirke- og skolesti”, der går fra
Åsted Byvej 30 over en bro og videre til Nissumvej 2.
KEJ 2013

Nissum Bro, tegnet 1887 af
Olga Schulin (f. Hedemann),
året før broen blev revet
ned og erstattet af en ”flad,
grim Træbro”

på faconen, ved hjælp af tegningen, som er gengivet herunder.
I den gamle kostald mod nord stod i nordsiden lodret indmuret
20-30 op til 2 meter lange stenbjælker, som formodes at være
stenene fra den i 1888 nedbrudte Nissum bro. De fleste af stenstolperne blev med velvilje fra ejerne af Vester Elkjær og
Elkjærgård sikret og fragtet til Middeladerborgen Østergaard,
intil planen om en “skulpturel genopbygning” af Nissum Bro i
2015 kunne realiseres med Støtteforeningen for Middelalderborgen Østergaard som initiativtager, planlægning og opstilling efter
ide og bistand fra “Stenbonden” , Jakob Vestergård, Grønning.
Placeringen er velvilligt stillet til rådighed af lodsejeren Bo
Futterup, Åsted

