
Kræ Banks Hyw 

 
Når man kommer kørende med Ølgodvej ved Bounum Smedje og drejer ind 

med Bounum Skolevej, kommer man lige før den gamle Bounum Skole til denne 

sten med påskriften ”Kræ’ Banks Hyw”. 

 

Vis man så også er en nysgerrig person, vil man se lidt nærmere på stedet, og 

bevæger man sig ind i bevoksningen ses en informationstavle med en påskrift, og 

stedet bliver pludselig mere interessant.  

 
Stenen er skænket af Signe og Kristian Tøstesen-fonden ”Til forskønnelse af 

Horne” 

og er altså her opsat som et minde om denne Kræ’ Banks Hyw – et minde, som 

måske vil række langt ind i fremtiden, hvis ikke naturens kræfter nedbryder 

dette historiske sted. 
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Informationstavlen 

 

 
 
KRÆ´BANKS HYW.                                                                                                                             
KRÆ`BANK HAR ANLAGT DENNE HØJ VED AT BÆRE JORDEN SAMMEN I ET 

LÆRREDSFORKLÆDE. 
 

Omkring 1914 begyndte ejeren af Bounumgaard, Christian Jørgen Rasmussen (1870-1958) i 

daglig tale kaldet Kræ´ Bank, at beplante området og skabe et lille stykke plantage samt at 

anlægge en høj, hvortil han bar al jorden i et lærredsforklæde. 

Højen nåede med årene en højde på ca. 5 ½ meter med en cirkelgang til toppen. På toppen 

havde han placeret et stillads med en platform, hvortil en stige førte op. 

Beplantningen af området samt anlæggelsen af højen er påbegyndt kort efter hans kone 

Poulines tidlige død i 1913 (35 år gammel). Kræ´ Bank giftede sig ikke igen. 

Udover plantagen plantede Kræ´ Bank en række prydbuske i skelhegnene til naboerne samt 

en hæk langs vejen fra Bounumgaard til plantagen - en hæk, som hvert år blev klippet. Alt 

blev passet og plejet, og Kræ´ Bank blev ofte set, når han tidligt om morgenen var på vej til 

sin lille plantage med en sæk på nakken med roekammerjord eller med gødning til sine små 

træer og buske. Han var morgenmand og elskede at opholde sig i plantagen, når naturen 

vågnede og fik liv.                                                                               

Kræ´ Bank døde i 1958, 88 år gammel. To rododendroner, som han havde plantet ved højen, 

blev flyttet til hans grav på familiegravstedet ved Horne Kirke. 
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Med venlig tilladelse fra plantagens nuværende ejer Bent Sørensen er det tilladt at bestige 

højen. Læs hele historien om Kræ´ Bank på www.horne-varde.dk under Bounum 

skolejubilæum.  

 

 
BANK´ERNE PÅ SLÆGTSGÅRDEN BOUNUMGAARD.  
Billedet fra venstre: fhv. gdr. Chr. Jørgen Rasmussen, Anna, gift med sønnen gårdejer Jørgen 

Rasmussen, Aage Rasmussen, ugift, boede på gården, hvorfra han drev 

lastbilvognmandsforretning, og en unavngiven tjenestekarl. 

Bounumgaard har været i slægtens eje fra 1844 – 2004. 

1. generation var Christian Jørgensen fra Hornelund, gift med Mette Madsdatter. 

2. generation: Ældste datter Birthe Marie, 1845 – 1903, gift med Jørgen Rasmussen fra 

Moesgård, 1843 – 1882.  Søn Chr. Jørgen Rasmussen. 1870 – 1958. 

Efter Jørgen Rasmussens død i 1882, giftede enken Birthe Marie sig igen med Ole 

Pedersen fra Gunderup 1843 – 1912. Med Ole Pedersen kom Bank–navnet til 

Bounumgaard. Ole Pedersen blev i daglig tale kaldt Wolle Bank efter sin far, som var fra 

Sækbæk Bank. Datter Else Marie.  

3. generation: Chr. Jørgen Rasmussen (Kræ’ Bank), gift med Pouline Hansen 1878 – 1913. 

Børn: Jørgen, 1906 – 2004, Aage 1907 – 1991 og Anna 1911 – 1986. Pouline døde i 1913, 

35 år gammel. Kræ´ Bank giftede sig ikke igen. 

4. generation: Jørgen Rasmussen (Jørgen Bank) og Aage Rasmussen (Aage Bank). Jørgen 

købte i 1939 Aage ud. Jørgen blev i 1944 gift med Anna Hansen fra Transbøl, 1924 – 2004. 

De var barnløse. Anna og Jørgen blev boende på gården til deres død, hhv. januar og 

marts 2004. Med dem døde de sidste ”Bank´er” på Bounumgaard.  

Men Kræ’ Banks Hyw vil bestå. 

  

http://www.horne-varde.dk/
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Kræ’ Banks Hyw anno 2017   
I en lidt vildsom og knap så tilgængelig bevoksning går man ca. 75 m. ind mod 

højen ad en spontan sti, hvor man så krydser ind mod højen, som tydeligt ses i 

skovens nordlige side. 

Kræ’ Banks Hyw ligger stadig med sine ca. 5½ m. i højden og er ligesom en 

gravhøj menneskeskabt, men adskiller sig fra en gravhøj i størrelsen.  

I den efterfølgende billedkavalkade vil man se et stykke natur, som passer sig 

selv, og hvis der ikke bliver opretholdt en vis form for pleje, vil naturens kræfter 

tage over, og den vil med tiden blive til en skovvildsomhed, hvor skoven og højen 

så med tiden vil blive så bevokset, at Kræ’ Banks Hyw fortoner sig i et 

ufremkommeligt krat. Højen vil, som skrevet står, altid bestå, men altså ikke 

være så tilgængelig, som man kunne ønske, eller som højen fortjener, da højen 

er et sognehistorisk sted. 

 

 
Det ser stadigvæk fremkommeligt ud her en marts dag i 2017. 
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Kunne måske med små midler, lidt håndkraft og en motorsav fremstå mere 

attraktivt. 

 
Her ses højen fra marksiden. 
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Som skrevet står, nåede højen en højde af 5½ m. og med en cirkelgang til 

toppen. Højden er der stadig, men cirkelgangen en meget vanskelig at se. 
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På den oprindelige høj havde Kræ’ Bank lavet en overbygning, som gjorde, at 

det højeste punkt var ca. 10 meter. Heroppe var en lille platform med gode 

udsigtsmuligheder. 

 

 
Naturskøn er stedet, men man fornemmer også at mange selvsåede træer med 

tiden vil gøre stedet mere ufremkommelig. Kræ’ Banks Hyw vil nu nok altid 

bestå og være et minde om slægten Bang fra Bounumgaard. 
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Et sognehistorisk sted. ”Kræ’ Banks Hyw”. 

 

 
Kræ Banks Hyw - Set ind fra nordsiden. Her ser man tydelig cirkelgangen der 

gå til højens top. 


