
 

     

                        

 

 

 

 

 

                         

                          2012     
         Vildbjerg gennem 100 år. 

         Tankerne bag oprettelsen af Møltrup Optagelseshjem. 

         Vildbjerg Cup  1979 - 2012 

         Historien om Langkjær  Stålbyg  A/S   

          Barndom i præstegårdsforpagterhjemmet 
          Vildbjerg sogn,  hedearealerne  1787 - 1921 

         Billeder fra årets gang   2011 -  2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Indholdsfortegnelse                                                                 side 

 

Vildbjerg gennem 100 år 

v/  Arne Sørensen, Jens Kristensen og  Kristian Mosekjær.         2 

 

 Tankerne bag oprettelsen af Møltrup Optagelseshjem     

 v/ Svend Aage Madsen.                                                             20 

 

Vildbjerg  Cup  1979 - 2012 

v/ Jens  Kristense.n                                                                     28                                 

 

Historien om Langkjær Stålbyg A/S 

v/ Per Voetmann.                                                                        38 

 

Barndom i Præstegårdsforpagterhjemmet 

v/ Niels Korshøj.                                                                        49                                  

 

Vildbjerg sogn - hedearealerne 

v/ Karl Gregersen.                                                                       61 

 

Glimt fra året  2011 - 2012 fortalt i billeder                        

 

                                Lokalarkivets adresse: 

                         Burgaardsvej 8, 7480  Vilddbjerg 

                                      Tlf. 97 13 31 29 
 

 

 

 

 

 



   

1 
 

 

FORORD 

Igen i 2012, er det lykkedes arkivmedarbejderne at få sammensat det 

efterhånden traditionelle årsskrift. Hovedparten af artiklerne er hentet fra 

arkivets materiale, men vi har haft den glæde, at få Per Voetmann til at 

skrive en spændende beretning om starten af-og den rivende udvikling i 

Langkjær Stålbyg A/S. 

Ellers er der i skriftet den traditionelle billedserie fra det forløbne år, glimt 

fra gamle dage gennem billeder og udklip fra pressen gennem 100 år. 

Vi vil gentage opfordringen til at henvende sig til Lokalarkivet med fotos, 

beretninger og dokumenter, der kan hjælpe os til at komplettere billedet 

af Vildbjergs historie. 

Vi fra Lokalarkivet ønsker Jer god fornøjelse med læsningen ! 

  

Karl Gregersen                                                     Knud Sørensen 

Jens Kristensen                                                    Arne Sørensen 

Kristian Mosekjær                                                  Niels Korshøj  

 

 

 

 

 

 

 



   

2 
 

Vildbjerg gennem 100 år.   

v/ Kristian Mosekjær, Jens Kristensen og Arne Sørensen. 
Endnu engang kaster vi blikket  100 år bagud og atter søges der efter 

glimt fra hændelser med 25 års interval således, at det er 1912, 1937, 

1962 og 1987 vi undersøger. Kildematerialet er hovedsagelig lokale 

aviser samt diverse foreningsprotokoller.  

Vildbjerg for 100  siden  - 1912 

Vildbjerg mølle (over 100 år) 

 Af  Emanuel Gregersen. 
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Vildbjerg for 75 år siden  -  1937 

 

Møllen nedbrændt 

1938. 

Ikke genopført. 
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Vildbjer for 50 år siden- 1962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50-års jubilæum for den sidste klasse, der tog   

præliminæreksamen fra Vildbjerg skole.Vagn Vium  Poul Erik 

Hansen  Kristian Østergaard  

Bent Jørgensen  Johannes Pedersen  Søren Peter Sønderby 

 

Per Andersen  Jens Erik Ravnholt  Henning Olsen 

 Inga Kjær  Birgit  Gade  Ingrid Merrild  Richard Johannesen  

 Johnny Schyth   Ole Sørensen 

 
Birthe Pedersen   Sonja Kristensen  Grethe Knudsen  Birthe  Riis            

Gerda Hansen  Klara Sørensen  Grethe Snogdal                                            

Meta  Kristensen                                                                                                                                                                                                                            
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Navnene starter i ø. venstre hjørne og kører mod højre, række efter række. 

Konfirmation 1962 
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Navnene starter i ø. venstre hjørne og kører mod højre, række efter række. 

Konfirmation 1962 
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Heste, børn og 

betjenten 
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Vildbjerg for 25 år siden – 1987 
  

Svømmebassinet 

fylder 50 år. 
 

Formand Verner 

Ebdrup 

Bestyrer af 

svømmebadet 

 Vagn Olsen 

 samt Niels Korshøj 
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Vildbjerg borgerforening beslutter at 

genoptrykke Konrad Understrups  bog fra 

1921 om Vildbjerg. Bogen handler om 

Vildbjerg i slutningen af 1800-talllet og 

begyndelsen af 1900-tallet. 

Bogen er meget eftertragtet, der er kø på 

biblioteket for at låne den, men der er kun et 

slidt eksemplar af den. 

Bibliotekar Tove Nielsen har prøvet at 

handle med ældre mennesker for at købe 

deres eksemplar, men de ønsker ikke at 

sælge. Bogen blev derfor genoptrykt, men 

vi har for nuværende  ikke  ret mange eksemplarer af bogen på 

arkivet. 

 

Der kommer Fakta til 

Vildbjerg, idet der den 

1.juni åbner en nybygget 

forretning på 500 

kvadratmeter på hjørne af 

Sindingvej og Soldalen 

Der forventes en omsætning på 12 mill. kroner. Det forventes ikke at 

gå ud over andre handlende i Vildbjerg, da der er forventning om, at 

kunderne kommer fra den gruppe Vildbjerggensere, der handler 

dagligvarer i Herning. Denne gruppe står i øjeblikket for mellem 30 

og 40% af områdets dagvarehandel, mener Fakta. 
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 Vildbjerg Cup afholdes for 9.gang og 

endnu engang  

blev deltagerantallet større nemlig  3500 

aktive spillere. Arrangementet er blevet 

årets største begivenhed. Deltagerne 

kommer fra mange lande tydeliggjort 

ved, at 11 nationers flag vajede i 

dagtimerne på Vildbjerg stadionVejret 

var lidt koldt og fugtigt indtil sidste dag, 

da kom solen frem, som for at sige 

undskyld for fraværet i dagene 

før.Søndag blev der overrakt pokaler, 

medaljer og andre præmier til de 3 bedst 

placerede hold i de 10 rækker. Viktor Sørensen sagde farvel og på gensyn 

til de 3500 deltagere og deres pårørende, og der lød også en tak til de ca. 

300 frivillige, der havde gjort et stort arbejde for at få det hele til at glide. 

 

          Pugdalvej. 

                                                      

Ny omfartsvej åbnet for Trafik. 

Til glæde for mange åbnede den nye omfartsvej nord om Vildbjerg 

den 8.december 1987, næsten ½ år før beregnet. Vejen kommer til at 

tage trafikken til og fra de mange fabrikker, samtidig med at   

midtbyen slipper for den tunge trafik 
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Tankerne bag oprettelsen af  Møltrup Optagelseshjem 

v/  Svend Aage Madsen,  Vildbjerg 

I forbindelse med Møltrup Optagelseshjems 100 års jubilæum den 1. 

juli 2012 har Svend Aage Madsen sammen med sin hustru Kirsten 

skrevet bogen ” Møltrup Optagelseshjem gennem 100 år”.  

I det følgende giver han en beskrivelse af baggrunden for hjemmets 

oprettelse. 

 

Grunden til, at fængselspræsten Johannes Munck kom på tanken at 

oprette et hjem herude på den vestjyske hede i 1912 for ”hjemløse og 

venneløse” mænd, var de erfaringer, han havde fået gennem de 18 år, 

han havde fungeret som præst ved Vridsløselille statsfængsel. 

I fængslet kom han til at kende tusindvis af mænd, der var kommet 

på livets skyggeside. 

Gennem mange samtaler og daglig omgang kom han tæt på dem – 

han kom bag om deres personlighed og så, at de var mennesker på 

godt og ondt som alle vi andre. De var ikke blot forhærdede 

forbrydere. 

Dette dybere kendskab gjorde, at Munck fik sympati for dem og 

mente, at de kunne og burde hjælpes. 
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Fængselspræsten Johannes Munck - Stifteren af Møltrup 

Optagelseshjem.  
(Foto: Møltrup Arkiv) 

 

 

På det tidspunkt i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-

tallet var fængselsvæsenets metode til at rette op på disse 

menneskers ”ensomhed, arbejde, ubetinget lydighed, flid, streng 

orden og sand tale”. 

Trods disse gode hensigter mente Johannes Munck, at der skulle 

andet og mere til, hvis fangerne efter løsladelsen skulle have en 

chance ude i samfundet.. 

I sine mange år som fængselspræst arbejdede han derfor ihærdigt på 

at fremme den offentlige forståelse for fangerne og deres vilkår – 

især den svære overgang fra fængsel til frihed. 

For ved løsladelsen havde mange af mændene ikke noget at komme 

ud til – hverken hjem, venner eller arbejde. Ikke engang en støttende 

hånd fra det offentliges side kunne de trække på i den første svære 

tid. 
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Disse forhold gjorde, at mange kom til at drive forhutlede rundt med 

et tiltagende overforbrug af alkohol i bagagen. 

For at klare dagen og vejen blev de ofte atter drevet ud i kriminalitet, 

hvilket efterfølgende resulterede i et nyt ophold hos 

fængselsvæsenet. 

Det var disse problematiske forhold Johannes Munck gjorde op med, 

da han den 23. maj 1912 købte den gamle herregård Møltrup. 

Meningen var, at han på dette sted ville oprette et kristent hjem – 

ikke blot for løsladte fanger, men for alle mænd, der af én eller anden 

grund var kommet i nød. 

Her skulle der ikke ses ned på folk. Her skulle der praktiseres 

kærlighed til medmennesket. En kærlighed der ” tror alt, håber alt og 

tåler alt”. 

Før han kom til Møltrup, havde pastor Munck som formand for 

fængselsselskabet købt Adserbølgaard ved Holsted i Sønderjylland 

og fået stedet indrettet til direkte optagelse af løsladte fanger. Nogle 

afsonede endda den sidste del af deres straf på stedet.  

Johannes Munck havde nok regnet med, at hans fremtidige virke lå 

her i det sønderjyske, men i 1912 fik han en stor anonym pengegave, 

som satte  ham i stand til at købe Møltrup. 

Hans vision for Møltrup var, at her skulle ”ulykkeligt stillede mænd” 

kunne blive optaget i kortere eller længere tid i et arbejdsfællesskab, 

der skulle være med til at opbygge dem såvel fysisk som psykisk. 

Med hensyn til det fysiske kom kroppen sig forholdsvis hurtigt med 

en god og nærende daglig kost og legemligt arbejde. Værre var det 

med det psykiske. På dette område måtte der mange gange bruges 

megen tid og en del kræfter på blandt andet at opbygge tilliden til 

andre og ikke mindst tilliden til sig selv. 

Opholdstiden var i første omgang sat til tre måneder. I dette 

tidsforløb håbede man fra hjemmets side på, at man kunne gøre 

mændene ”selvbærende”. Ret hurtigt fandt man dog ud af, at 

perioden ikke var lang nok, for mange gange dukkede de samme 



   

24 
 

personer efter kort tids forløb atter op i Møltrups port. Det gjorde, at 

opholdstiden blev sat op til seks måneder, før man igen forsøgte en 

udslusning. 

Den fundamentale tanke på Møltrup har altid været, at mændene 

skulle hjælpes tilbage til et aktivt liv ude i det omgivende samfund. 

Det er også lykkedes i mange tilfælde. Andre kommer tilbage til 

Møltrup adskillige gange gennem deres liv. Det er mænd, der for en 

tid ønsker at komme ind i smult vande og samle kræfter, så de kan 

tage en ny tørn i det brogede liv, der hersker udenfor den gamle gård. 

Nogle enkelte har stort set levet hele deres voksenliv på Møltrup  

Optagelseshjem. De har ganske enkelt ikke magtet at vende tilbage 

til det såkaldte ”normale” samfund med alle dets krav. De har fundet 

et trygt sted at være i et dagligt arbejdsfællesskab blandt mennesker, 

der gider dem.  

Som tidligere omtalt er ønsket naturligvis at hjælpe mændene tilbage 

til et aktivt liv udenfor hjemmet, men i princippet kan man blive 

boende på stedet, så længe man føler, man har behov for det, hvis 

man ellers overholder de få regler, som Optagelseshjemmet basalt 

bygger på. Stoffer og alkohol er forbudt at indtage på hjemmets 

område, og man skal deltage i det daglige arbejde i det omfang, man 

magter. Desuden skal man opføre sig ordentligt. 
 

Det, at nogle bliver gamle i gårde, har den fordel, at de danner 

grundlaget for at videreføre den selvdisciplin, der er mændene 

imellem. Generelt er mændene gode til at passe på hinanden og 

personalet. Den eneste, de ikke er så gode til at passe på, er sig selv, 

som Ebbe Larsen sagde ved høstfesten i 2010. 

Ikke blot i det daglige tager personalet sig af ”sønnerne”.  Også når 

de dør, og der ingen kontakt er til familien, sørger man fra Møltrups 

side for at tage hånd om begravelsen - en begravelse, de ikke ville 

have fået bedre andre steder. 
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Thorvald blev som den første af Møltrups ”sønner”  

begravet på Timring kirkegård den 1. november 1913. 
(Foto: Svend Aa. Madsen) 

 

 

Her møder så mange fra personalet op, som kan afses i det daglige 

arbejde, ”brødre” fra hjemmet og venner udefra.  

Efter begravelsen er der mindesammenkomst i Møltrups spisesal 

med kaffe og kage, sange og taler. 

Mange gange lykkes det at overtale nogle pårørende til at deltage, 

hvilket de efterfølgende er meget glade for. 

 

Det er måske ikke så fantastisk, at Johannes Munck fik nogle tanker 

og idéer vedrørende omgangen med vores næste og det, at han 

dannede nogle rammer for oprettelsen af et hjem for hjemløse. 
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Det fantastiske er, at selvsamme tanker og rammer stadig danner 

grundlaget for hjemmets virke. Hvor mange idéer kan holde i 100 år 

og måske endda fremstå klarere end nogensinde? 

Man kunne håbe, at Møltrup Optagelseshjem på et tidspunkt blev 

overflødigt – at samfundsforholdene bliver sådan, at vi mennesker i 

enhver situation ville være i stand til at kunne takle alle de 

problemer, vi hver især uvægerligt støder på i livet. 

Dette håb er desværre ikke realistisk, men så kan man glæde sig 

over, at der findes et sted som Møltrup Optagelseshjem. 

 

Svend Aage Madsen. 
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Møltrup optagelseshjem. 
 

Luftfotografi fra slutningen af  trediverne. Billedet er lånt  fra  

jubilæumsskriftet i 1987 
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Vildbjerg Cup 1979-2012 

v/ Jens Kristensen,  Vildbjerg 

 

Idéen til Vildbjerg Cup blev fostret af den daværende, nu afdøde, 

centerleder for Vildbjerg Fritidscenter, Hans Hansen. Han var stolt af 

centrets mange flotte og velholdte fodboldanlæg m.m. og opfordrede 

det daværende ungdomsudvalg i fodboldafdelingen til at forsøge med 

en ungdomsturnering løbende over 2-3 dage  

Ungdomsudvalget valgte, på hans opfordring, at nedsætte et udvalg 

bestående af  3 medlemmer nemlig Hans Hansen, Poul-Jørn 

Linnebjerg  og Jens Kristensen. Udvalget blev senere forøget med  2 

medlemmer, Viktor Sørensen  og Verner Ebdrup, og udvalget var 

Vildbjerg  Cup´s  første bestyrelse med Hans som formand  i nært 

samarbejde med ungdomsudvalget, der trak sin del af læsset med 

etablering af og afvikling af cuppen. 

Udvalget fordelte opgaverne mellem sig  således:  Sponsortegning - 

hjælpere til bespisning – skolevagter - boder m.m. som engagerede 

96 personer i alt. Endvidere var der separate opgaver med – 

indkvarteringsplan skole/hal - turneringsplan og økonomi. 

Der blev udarbejdet en beskeden folder, som blev udsendt til alle 

danske fodboldklubber med indbydelse til at deltage i Vildbjerg Cup 

1979.  
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Udvalget havde et optimistisk mål om tilmelding af min. 36 hold og 

dermed c a. 500 spillere, men til opstarten af cuppen i juli 1979 var 

der tilmeldt 60 hold, heraf to hold fra Norge, og med i alt 900 

spillere.  

Udvalget var meget overrasket over den flotte tilmelding, men 

samtidig noget betænkelig ved, hvordan opgaven skulle løses med 

112 fodboldkampe, indkvartering og bespisning af 900 deltagere. 

Fredag eftermiddag sidst i juli 1979 ankom det første særtog med 

ungdomsspillere fra hele landet, og frivillige hjælpere stod parat på 

stationen til at bringe spillernes bagage ud på indkvarteringsstedet. 

De mange spillere blev indkvarteret i klasselokaler og i Skolehallen     

på Vildbjerg Skole, Burgårdsvej 8.                      

 

 

 

 

 

 

Aftensmaden blev leveret af Hotel Vildbjerg og serveret i 

Skolehallens kantine.    
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Herefter fik spillerne tid til at kigge på byen, medens der blev afholdt 

et møde med ledere for at gennemgå de praktiske ting i forbindelse 

med afvikling af stævnet. 

Lørdag formiddag samledes alle på Vildbjerg Stadionanlæg, hvor 

borgmester Richard  Saugaard bød de mange spillere og ledere, der 

var opstillet i hold på stadion, velkommen til Vildbjerg by og 

Trehøje Kommune og erklærede Vildbjerg Cup for åben.   Herefter 

kunne stævnet starte med de første kampe. Stævnet forløb 

planmæssigt og sluttede med præmieuddeling på Vildbjerg Stadion 

søndag eftermiddag - næsten til den planlagte tid. 

Ved evaluering af stævnet besluttede udvalget at forsøge igen i 1980, 

hvilket også blev en succes med 84 tilmeldte hold. 

De første år var stævnet kun for drenge – pigerne kom med først i 

’80’erne og tæller i dag næsten lige så mange deltagere som 

drengene. 
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Cuppen arrangerede i 1983 sideløbende med stævnet en 

fodboldkamp mellem Vejle B og Lyngby B, hvor der var 4.563 

tilskuere på stadion. Vejle vandt kampen med 3-2 og to af målene 

blev scoret af tidens store fodboldidol  Allan Simonsen. 

I 1985 blev der arrangeret et stævne, hvor 

divisionsklubberne Ikast FS, Næstved If., Odense 

B. og Vejle B. deltog - hvor Blücher Metalvarer 

v/Johannes Skibild var sponsor for præmier på 

samlet 50.000 kr. Allen Simonsen deltog også som 

spiller i dette stævne. 

Allan Simonsen var i øvrigt også gæst ved cuppen i 1992 - det år han 

brækkede benet i en fodboldkamp under Europamesterskabet i 

Frankrig. Allan Simonsens deltagelse var hver gang en stor oplevelse 

for de mange ungdomsspillere. 

De efterfølgende år fortsatte succesen og i 2012 var der 711 hold 

med 9.300 spillere og ledere. 

Baneoversigt: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vildbjerg-cup.dk/fileadmin/PDF/oversigtskort_2012.pdf
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Bane 31 og 32 ligger i Skibbild, ved Skibbild-Nøvling Idrætscenter. 

Der kører bus til og fra spillestedet hvert 15. minut. 

Gennem perioden er antallet af fodboldbaner væsentlig forøget, og i 

2012 var antallet 38 fodboldbaner.   

Hvordan kunne en sådan stor turnering/opgave løses med succes i de 

mange år: 

Det skyldes bl.a.: Det gode sammenhold/samarbejde, der har været 

mellem bestyrelse og de mange frivillige hjælpere for at løse de 

mange opgaver. 

 

Indkvartering på skoler og haller er gået gnidningsløst gennem tiden 

bl.a. ved velvillig kommunal støtte til opgaven såvel  fra Trehøje som 

Herning Kommune, 

 

Skolerne har taget godt imod opgaven, og pedellerne har været meget 

behjælpelige. 

Ligeledes har halbestyrerne i diverse haller været meget positive.Syv 

skoler, fem spejdercentre, én nedlagt flygtningelejr, Nøvlingskov 

Efterskole, et lukket plejehjem m.m. og en del mindre lokaler, som 

kunne huse et hold eller to, har været i brug til indkvartering i de 

forløbne år. 

Til klargøring af haller, opstilling og nedtagning af rumdeler mellem 

holdende, samt rengøring af toiletvogne i campingområdet, har 

cuppen, igennem de seneste mange år haft stor hjælp fra Vildbjerg 

KFUM Håndbold, der altid har klaret opgaven til stor tilfredshed.  

 

Ved indkvartering i skolelokaler og haller er der stillet større og 

større krav fra tilsyns-myndigheder med hensyn til antal personer i 
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lokalet samt flugtveje fra området. Det har der altid været forståelse 

for i cupudvalget, som kun er interesseret i, at sikkerheden og 

kvaliteten af indkvarteringen er optimal, men det har naturligvis øget 

presset på indkvarteringsfaciliteterne. 

 

Bespisning blev i de første år klaret af Hotel Vildbjerg, men senere 

kom Ørnhøj Hotel ind i billedet og var med en del år. I de seneste år 

har Hotel Vildbjerg og Vildbjerg Sport- og Kulturcenter løst 

madopgaven i fællesskab. Selve bespisningen, er de seneste år 

foregået i Stadionhallen og udelukkende med frivillige hjælpere. 

. 

 

 

På indkvarteringssteder udenfor Vildbjerg er morgenbespisningen 

med stor succes henlagt dertil. 

Kontinuerlig bustransport har løst transportopgaven mellem 

fodboldbanerne,  de forskellige skoler/indkvarteringssteder uden for 

Vildbjerg 
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Noget som især har haft indflydelse og sat gang i udvidelsen af 

stævnet er, at der gradvis gennem årene er etableret campingpladser i 

bl.a. Sinding, Vinding,  Ørnhøj, Nøvling og ikke at forglemme de 

mange områder i og omkring Vildbjerg  Sportsanlæg.  

”Campingholdet” udfører hvert år et kæmpearbejde med at afmærke 

området for hver enkelt plads, da de er underlagt meget skrappe 

sikkerhedskrav fra tilsynsmyndighederne.  

For at anvende ledige områder omkring Vildbjerg Sport-  og 

Kulturcenters område til camping har det været nødvendigt at 

etablere el- og vandforsyning, afløbsforhold, brandstandere og 

flisebelagte stier, så der kan køres med biler i områderne. 
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Cuppen lejer af mange private, der vil leje vogne ud i perioden. 

 

Endvidere er der lavet lejeaftale af campingvogne, bad og 

toiletvogne med et firma, der har specialiseret sig i det.   

 

Fredag og lørdag aften er der alkoholfrit ”open-air” diskotek for de 

unge mennesker, og for alle er der lørdag aften arrangeret en 

”grillaften”, hvor der kan købes grillmad, og hvor der er 

underholdning, som i mange år blev leveret af gruppen Tørfisk fra 

Thyborøn. 

For de mindste deltagere har der med stor succes de seneste par år 

været mange aktiviteter at prøve kræfter med i et Hop & Rul 

Legeland. 

Lørdag aften afsluttes hvert år med et kæmpe festfyrværkeri, som 

bliver overværet af utrolig mange. 

Forskellige tiltag i forbindelse med Vildbjerg Cup 

Vildbjerg Cup starter hvert år med optog af alle deltagende hold med 

den lokale landbetjent i spidsen efterfulgt af Den Jyske Pigegarde og 

to fanebærere. Optoget slutter med indmarch på stadion. Det er et 

festligt syn, og rigtig mange mennesker tager opstilling langs ruten. 

Når alle deltagerne er inde på stadion hejses flagene fra de deltagende 

lande under trommehvirvel fra pigegarden.  

Ligeledes arrangeres der lørdag et stort loppemarked i Vildbjerg, 

som er det store tilløbsstykke for cupdeltagerne og byens borgere 
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Åbningen af den 34. Vildbjerg Cup i 2012 blev foretaget af Jesper 

Grønkjær. I talen var han tilbage i tiden, hvor han selv havde deltaget 

i Vildbjerg Cup for Thisted. 

Han sagde bl.a.: Vi spillede fodbold for at vinde, men han 

fremhævede det sociale -, styrkelse af sammenholdet - 

kammeratskabet - mødet med nye venner, en oplevelse, som han 

husker tilbage på med stor glæde. Efter åbningen blev han omringet 

af rigtig mange spillere, der ønskede at tale med ham samt få hans 

autograf.  

Den imponerende udvikling af Vildbjerg Cup kan måske bedst 

beskrives med enkelte facts  som: 

*Udvalgets nervøsitet ved tilmelding af 60 hold i 1979 mod 

professionel håndtering at 708 hold i 2012 

* 900 deltagere i 1979 mod 9.500 deltagere i 2012 

* Kampene afviklet på 10 baner i 1979 mod 38 baner i 2012 

* Ca. 150 kampe i 1979 mod ca. 1.800 kampe i 2012 

* Ca. 1.800 frikadeller i 1979 mod 28.000 i 2012 

* Ca. 250 kg kartofler i 1979 mod 2.500 kg. i 2012 

* Ca. 2.500 rundstykker i 1979 mod 25.000 i 2012  

Og måske er Vildbjerg Cup Danmarks største campingplads i 2012 

med 2.600 enheder i de fire dage cuppen afvikles. 

 

Vildbjerg Cup kunne ikke afvikles uden de omkring 1000 frivillige 

hjælpere, som er hele grundnerven i arrangementet. Hvis man også 

fremover kan fastholde en stor stab af frivillig arbejdskraft og sørger 

for ikke at slække på den høje kvalitet, der kendetegner Vildbjerg 

Cup, skulle der være basis for at kunne gennemføre mange 

succesrige fodboldturneringer også i fremtiden. 
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Historien om J. Langkjær Stålbyg A/S 

v/  Per Voetmann, Vildbjerg 

I slutningen af 60erne drev Jens Langkjær en svinefarm ”Lærkehøj” 

på Sebbesandvej i Herning.  

Ved en udvidelse af produktionen, syntes han ikke, at det 

staldinventar, der var til rådighed, var godt nok, og derfor besluttede 

han at lave sin egen produktion. 

 

Først måtte han dog lige omkring Teknisk Skole i Herning for at lære 

om svejsningens mysterier. 

Så kunne han gå i gang, og snart fik han så forespørgsler fra 

naboerne, som kunne se at Jens´s systemer var 

produktionsfremmende i forhold til de gængse systemer. 

Det førte så i 1970 til en egentlig opstart af produktion af 

staldinventar, og firmaet J. Langkjær Smedie var en realitet. 

Et par år efter mente en af vennerne, Jørgen Rohde i Snejbjerg, at når 

han kunne svejse staldinventar, så kunne han da også svejse stålspær, 

og det gjorde han så. 

Samtidig med udvidelsen af produktionen blev svinebesætningen 

stille og roligt sat ud, således at bygningerne alene blev brugt til 

produktion af stål. 

Produkterne blev nu markedsført på Ungskuet og Agromek, så 

efterspørgslen steg enormt, og i 1974 købtes en grund i Vildbjerg på 

hjørnet af Pugdalvej og Ejsingkjærvej. 

Lige efter sommerferien 1975 var presset blevet for stort, og da 

staldinventar lå Jens´s hjerte nær, så måtte der gøres noget ved 

produktionen af stålspærrene. 
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Han besluttede derfor at lave et nyt firma, J. Langkjær Stålbyg A/S, 

men da han ikke selv ville være ansvarlig, skulle alle medarbejdere i 

stålspærafdelingen tilbydes medejerskab. Endvidere blev Per 

Voetmann hentet hos et rådgivende ingeniørfirma i Herning. 

Resultatet blev 9 medarbejdere + Jens Langkjær som aktionærer, 

altså et økonomisk demokrati, da alle ansatte var ejere. 

Selskabet blev stiftet i slutningen af september 1975, og pr. 1. 

november blev Per Voetmann sat på lønningslisten for at projektere 

og opføre en fabrikationsbygning på en grund, som var nabogrund til 

den grund Jens Langkjær havde købt. Den stod færdig i februar 1976, 

og den 1. marts kunne J. Langkjær Stålbyg A/S påbegynde 

produktionen i Vildbjerg, i øvrigt med de 9 aktionærer + 2 andre 

medarbejdere som ansatte. 

Året efter påbegyndte Jens Langkjær s opførelsen af ny fabrik på 

hjørnegrunden, som kom til at huse J. Langkjær Staldinventar A/S. 

Firmaerne havde etableret sig med fælles indkørsel og gårdsplads, 

samtidig havde produktionsbygningerne samme farve, så det var 

næsten oplagt at Vildbjergs borgere havde mere end svært ved at 

adskille firmaerne, så i folkemunde hed det bare ned hos ”Langkjær”. 

Senere magede det sig således, at J. Langkjær Staldinventar 

fusionerede med Funki, og flyttede til Gjellerup, hvorefter deres 

bygninger stod tomme i nogle år, indtil vi overtog disse den 

1.7.2004, således at hele området på 35.000 m2 med 18.000 m2. 

bygninger blev ejet af J. Langkjær Stålbyg A/S 

I de første leveår havde vi kun Agesens Møbelfabrik og Bent Dahls 

cementstøberi som naboer på nordsiden af Pugdalvej, men efter at 

også PCP etablerede sig inde i Vildbjerg, begyndte udbygningen af 

industriområdet. Agesens Møbelfabrik blev senere opkøbt og fjernet 

i forbindelse med en udbygning af J. Langkjær Staldinventar. 
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Det økonomiske demokrati fik en kort levetid, idet 3 medarbejdere 

afhændede deres aktier allerede i sommerferien 1976. 

Det viste sig hurtigt at 10 mand i rundkreds er umuligt i en 

virksomhed, hvor beslutninger skal træffes hurtigt, og da mange af 

kritikpunkterne var banaliteter som farven på møtrikker m.m., så 

blev det for tungt for den daglige ledelse at manøvrere. 

Fra starten var det meningen at en ingeniør, Jens Barkman, skulle 

være direktør. Men allerede inden fabrikationen var opstartet blev 

han afskediget, og Per Voetmann blev ny direktør. Ved samme 

lejlighed blev Henry Andersen så den nye produktionschef, hvilket 

dog ikke var lige populært blandt aktionærerne, da han havde været 

kollega med dem, indtil brækket ben sendte ham på sygeorlov.  

 

Produktion af stålgitre til Danmarks akvarium i Kastrup 
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Han kunne dog godt give en hånd med på kontoret, bl.a. ved at 

udarbejde produktionstegninger til stålspærrene, og da det nu gik 

godt, så var han jo et naturligt valg som produktionschef. 

 

Den ejermæssige situation varede til 1985, hvor 4 af de 

tilbageværende aktionærer ønskede at udtræde. Her skal lige 

indskydes at den ene, Benny Andersen, stadig er ansat i selskabet. 

Ved samme lejlighed indtrådte der en pensionskasse som ekstern 

investor, ligesom Midtinvest skød kapital i virksomheden. 

I 1989 ønsker Henry Andersen så at udtræde af selskabet, og ved 

samme lejlighed fratræde sin stilling. 

Derefter er Per Voetmann og førnævnte eksterne investorer ejere af 

selskabet. 

I 1995 har Jydebrødrene sat et vigtigt aftryk på Midtbank, og i den 

forbindelse besluttede banken,  at man ikke ville investere i 

unoterede selskaber, hvorfor de ønskede at udtræde som investor. De 

kom så med et tilbud som var svært at sige nej til, og det blev 

lejligheden til at få et par af nøglemedarbejderne, produktionschef 

Karsten Pedersen og Salgschef Per Lundorff Jensen, ind som 

medejere af selskabet. 

Tanken om generationsskifte begyndte at trænge sig på hos Per 

Voetmann, og i 1997 kom lejligheden, hvor pensionsselskabet kunne 

se ideen i at sælge sin aktiepost. 

Denne blev solgt til et selskab som omfattede førnævnte samt 

økonomichef Vagn Stougaard, således at medarbejderne på alle 

betydende poster nu var medejere. 
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En alvorlig sygdom hos Per Voetmann i 2001 satte endelig skub i 

planlægningen af generationsskiftet, som skulle kulminere i 2005, 

hvor Karsten Pedersen skulle indtræde som administrerende direktør 

den 1.7. 

I 2007 afsluttedes de sidste faser, og ved denne lejlighed blev den 

nye produktionschef Martin Munk optaget i ejerkredsen, således at 

selskabet igen alene ejes af medarbejdere. 

Historien om ejere i J. Langkjær Stålbyg A/S er en broget fortælling, 

men i modsætning til mange andre fortællinger, så er det alene sket 

blandt ansatte, hvilket har betydet at omverdenen ikke har haft det 

store kendskab til transaktionerne. 

Og hvad har vi så beskæftiget os med ?  

Fra starten var det alene landbrugsbyggeri, stalde og maskinhuse, og 

kun i Danmark. 1979 – 1980 var der investeringsstop så 

omsætningen faldt fra 15 mill. til 9 mill. 

Gode råd var dyre. Derfor begyndte vi at beskæftige os med 

industribyggeri. 

I 1980 havde vi så den første ordre på specialkonstruktioner til 

udlandet. 

Vi blev underleverandør til daværende Hosby Huse, som skulle 

opføre huse til jordskælvsofre i Algeriet. 

 

Stille og roligt havde vi også leveret det første maskinhus til Norge, 

og her fik vi som regel en ordre med hjem til en anden kunde, når vi 

var deroppe for at montere. 
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Montage af elementer på Danmarks akvarium 
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Efterfølgende har der været en jævn eksport til Norge, og de seneste 

3 – 4 år har det rigtig taget fart med større og større konstruktioner. 

Sideløbende havde vi også været med i et færdigt svinestaldsprojekt i 

Venezuela, hvor bygningen og inventaret var integreret, således at 

bygningens stålspær var søjler for inventaret. 

 

 I 1982 blev vi kontaktet af et firma i København som søgte en 

samarbejdspartner til levering af stålkonstruktioner i udlandet, 

hovedsageligt indenfor køle-fryseområdet og anden 

levnedsmiddelfabrikation. Det er en kontakt som har medført mange 

ordrer i udlandet, bl.a. lufthavnsbyggeri på Maldiverne, bryggeri i 

Etiopien og landbrugs-og fiskeriprojekter især i Afrika. 

Samarbejdet er stadig meget aktivt, idet vores kontaktmand har 

etableret selvstændig virksomhed, med projektering og udarbejdelse 

af turn-key projekter i udlandet.  

 

Pilen pegede mere og mere mod de lidt mere specielle og komplekse 

konstruktioner, og i forbindelse med etableringen af Øresundsbroen, 

skulle vi for første gang lave en ordre på 15. mill., idet vi skulle 

levere stål til de store haller, hvor betonelementerne blev støbt. 

Det var en svendeprøve for hele organisationen. 

Det blev samtidig startskuddet til en fase, hvor vi fik rigtig godt fat i 

København. Vi blev en slags husleverandør for Bella-Center. Hele 

det store Christiansbro projekt, som sammen med den tidligere 

kontorsilo for B&W, blev til hovedsæde for Unibank og senere 

Nordea. 
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Montage af skilteportaler på Midtjyske Motorvej, Herning 

 

Vi fortsatte over på den anden side af havnen på Kalvebod brygge, 

hvor Nykredit byggede nyt hovedsæde.Samtidig var vi i gang med at 

bygge mange af de domiciler,, der blev bygget i Sydhavnen, Nokia – 

Sonofon – Mercedes m.m. Danmarks største privatejede 

indkøbscenter i Rødovre, ja listen over opgaver i København er lang. 

Vi havde da heldigvis også opgaver i Jylland, bl.a. var biografdelen i 

Bruuns Galleri i Århus en stor klump. 

Gennem mange år har vi haft en kunde i Grindsted, som var fast 

entreprenør for LEGO, hvilket har betydet, at stål fra Vildbjerg bærer 

en stor del af produktions- og administrationsbygningerne hos  
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BOXEN I HERNING   To gitre monteres ved  hjælp af 3 store     

mobilkraner. 

Lego, forskellige forlystelser i Legoland, og hangarer m.m. i Billund 

Lufhavn 

Vores nære hjemmeområde har altid været vigtigt for os, derfor har 

vi også været leverandør til hovedparten af de industribyggerier, der 

ligger i Vildbjerg, hvoraf mange nu er samarbejdspartnere på den ene 

eller anden måde. 

Første gang vi skulle spænde mere end 80 m. var, da vi fik ordren på 

Stadome, fodboldhallen i Ikast. 

Senere opførte vi en tilsvarende i Næstved. 
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I Ikast havde vi også en logistikopgave, idet overdækningen af 

Strøget krævede en stor planlægning, da butikkerne jo skulle fungere 

samtidig med arbejdet. Her fejres i øvrigt 20 års jubilæum i disse 

dage. 

I de seneste 10 år har Herning været en stor spiller i vores dagligdag. 

Den første rigtig store opgave var nok Hal M i MCH, som spændte 

75 m. Den blev jo senere overgået af ”BOXEN,” hvor vi var helt ude 

på 95 m, samtidig med en højde på 30 m. 

Så ubetinget den største opgave i selskabets historie. 

Næsten samtidig var vi i gang med ”Heart”, en meget kompleks 

opgave, hvor der ikke var ret mange emner som kunne gentages, så 

det var næsten enkeltstyks produktion. 

Uden at ret mange af kunderne i Herning Centret har bemærket det, 

så har vi monteret stål til udvidelsen, og den etage som blev sat på 

det gamle Center. Begge opgaver var udfordrende for hele 

organisationen. 

Referencelisten er lang, og alt for omfattende til at nævnes her, men i 

2012 er 2 af de mere komplekse opgaver, hvor vi afslutter 

Musikhuset i Ålborg og Den Blå Planet (Danmarks Akvarium) i 

Kastrup. 

Det er opgaver, som har krævet fuld fokus af alle i virksomheden, og 

uden engagerede og interesserede medarbejdere i alle led, ville de 

ikke kunne gennemføres. 

At medarbejderne i J. Langkjær Stålbyg A/S har haft interesse og følt 

sig tilpas, kan vel bedst illustreres ved, at der har været mere end 10 

– 12 medarbejdere, som har fejret 25 års jubilæum, og en del af disse 

har også passeret 30 år. 

I dag er vi så klar til fremtiden, da robotteknologi m.m. er hverdag i 

produktionshallerne. Vores tekniske afdeling er forsynet med de 
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nyeste beregningsmetoder, således at de indlæses automatisk i 

maskinernes computere. 

Vore medarbejdere har de nyeste uddannelser, således at vi kan 

påtage os næsten enhver opgave, uanset hvilke krav der stilles til 

certifikater. 

Medarbejderne er også en blanding af unge med gå-på mod og en 

flok mere erfarne, som gerne deler deres viden med de unge. 

 

Så bare kom an, vi er parate.   

Vildbjerg d. 15.09  2012. 

Per Voetmann 
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Barndom i præsteforpagterhjemmet. 

Ved  Niels Korshøj, Vildbjerg 

 

Mine forældre var Lis og Knud  Korshøj. Efter fars forskellige 

uddannelser i landbruget, Landbrugsskole i Haslev, fodermester hos 

Konrad Understrup og fodermester  i 5 år på Møltrup, købte mine 

forældre  en landejendom i Gødstrup, hvor han og min mor ernærede 

sig i nogle år. Her blev min storebror, Anders, født.  

I 1939 blev forpagterstillingen i Vildbjerg ledig, og efter tilskyndelse 

fra min farfar, Niels Korshøj, Tranholm, søgte min far  pladsen. Han 

blev antaget og fortsatte som forpagter til ca. 1960, hvor mine 

forældre købte villa på Burgårdsvej i Vildbjerg. Der, hvor skolens 

nordfløj  senere kom til at ligge. 

 

 Forpagterfamilien i 1946 
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Nå, jeg må i gang med forpagterbørnene. Vi var 4 drenge. Jeg har 

nævnt den ældste, Anders. Så kom jeg i 1941, Holger i 1942 og 

endelig Simon i 1946.  

Anders og Simon blev ingeniører, Holger emigrerede til  

U. S. A. som 18 årig, hvor han efter overstået tid som amerikansk 

soldat avancerede til maskinchef i et større entreprenørfirma, og jeg 

blev jurist.  

Det er lidt sjovt at tænke på, at jeg har tilbragt så megen tid i Den 

gamle Præstegård. Bortset fra 20 år, hvor jeg var på gymnasiet i 

Rungsted, soldat i et par år, studerede i Århus, havde hus i Assing 

under min fuldmægtigtid i Herning, har mit hjem været 

Præstegården. 

 Hvordan var så barndommen i præstegården? Det vil jeg forsøge at 

give en beskrivelse af.  

Vi havde i hele min barndom tjenestepige, der, mens vi var små 

fungerede som barnepige. Jeg vil ikke nævne navne, men kan sige, at 

jeg holdt af i alt fald 3. Vi havde også karl, som vi naturligt også fik 

en vis tilknytning til. Især dem der blev i længere tid. Nogle var der 

kun 1 år, mens en enkelt var der i hele 4 år. Ham holdt vi meget af og 

bevarede forbindelsen til. Jeg besøgte ham tit efter, at han havde købt 

sin egen landejendom. Det, der især betog mig var hans Sct. 

Bernhardshund, der kunne leve alene af roer og kærnemælk. Det var 

også skægt, at hunden, når jeg kom, sprang op ad mig. På bagbenene 

var den mindst 30 cm. højere end mig - så der var to der tumlede 

noget rundt på gårdspladsen.  

Den første erindring fra barndommen daterer sig tilbage til  

 3-årsalderen. Det må have været i 1944. Der var stationeret en ret 

stor garnison tyske soldater på Møltrup. De holdt øvelser i området. 

Angrebet må være kommet fra Møltrup, og den forsvarende styrke 

var placeret nederst i præstegårdshaven. Endvidere må de have 

anvendt artilleri. Under alle omstændigheder erindrer jeg et 

 kæmpebrag, der bevirkede, at min bror Holger væltede på potten.  
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Ikke den store hjemlige katastrofe, men alligevel skræmmende nok 

til, at det står ganske tydeligt i erindringen.  

  

En anden ting, jeg husker fra en meget tidlig alder, var når jeg gik fra 

forpagterboligen, gennem porten, over i kostalden for at hente  

morgenmælk sammen med min mor. Vi havde et litermål med, og 

jeg fik altid lov at have et æble med. Det kunne jeg ryste med 

i litermålet, og om det var samværet med min mor, eller lyden af 

 æblets raslen, der gjorde det så dejligt, er jeg ikke i stand til at 

afgøre. Men tidlig morgen, til kostalden, minder mig om oplevelser, 

der  skabte en  vis konflikt, idet vi et par gange traf fru Bastrup, der 

ligeledes var forsynet med et litermål. Vi fandt hurtigt ud af, at hun 

 ikke hentede mælk - for det skulle min far ifølge sin kontrakt  holde  

præstefamilien forsynet med - nej øverst i transportspandene fra 

aftenen før, var der jo samlet dejlig fløde, og det skulle vi ikke 

forsyne med. Denne selvforsyning løste min far, ved at tilbyde fru 

Bastrup at forsyne hende med en, efter fars mening, passende 

mængde fløde mod betaling. Man kunne anstændigvis ikke direkte  

tyvte  præstefruen.  

 

En anden tydelig erindring fra min helt tidlige barndom må være helt 

tilbage i 1943. Betjent Pedersen kom med sin bil, der blev kørt ind i 

et hjørne af laden og dækket helt til med halm. Vi børn fik besked 

om aldrig at nævne det for nogen. 

Senere har jeg selvfølgelig erfaret, at det var i forbindelse med  

tyskernes  arrestation af det danske politikorps. Pedersen gik under   

jorden og fik arbejde som landarbejder under et andet navn. 

  

Når jeg nævner tyvte, mindes jeg en anden episode. Der var et stort 

æbletræ, der stod i det østlige dige om præstegårdshaven. Det var et 

vildæbletræ, men havde ikke desto mindre søde, saftige, tidligt  

modne æbler. 
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En stor gren af træet 

rakte ud over engen, som 

hørte til den forpagtede  

jord.  Derfor spiste vi 

drenge  lystigt af de 

æbler, der faldt i engen. 

 

Vi 4 brødre i voksen stand .                           

  

Stor var forbavselsen, da   pastor Bastrup kom over til min far, og ret 

brysk sagde: ” Knud, jeg vil ikke tyvtes af  

dine drenge ”. Far tog det roligt, og meddelte Bastrup, at det der faldt 

på hans jord, kunne han disponere over. Bastrup holdt så meget på 

sit, at han bragte det for menighedsrådet til  afgørelse. Rådet gav min 

far ret i hans syn på sagen. 

Til vi drenges store forbavselse og også forargelse, brugte pastor 

Bastrup en del af natten efter afgørelsen til at save den gren, der rakte 

ud over engen af.  Så kunne æblerne falde på hans side af diget!!  

 

Mit liv i Præstegården var i 2 boliger. Indtil 1952 boede vi i  

forpagterboligen. Da Bastrup gik på pension, tiltrådte provst  

Davidsen som sognepræst, og han ønskede ikke at bo i den store 

præstegårdsbygning. Jeg mener, han havde fået nok af store, gamle 

bygninger med præstegården i Gødstrup. I alt fald flyttede familien 

Davidsen midlertidig ind i forpagterboligen, medens vi flyttede over 

i præsteboligen. Familien Davidsen boede i forpagterboligen indtil 

den ny præstebolig på  Lysgårdvej  blev bygget. Med familien 

Davidsen, fik vi en ny legekammerat i deres yngste søn, Ib, der var 1 

år ældre end mig. Det blev til et livslangt venskab. Han deltog i vore 

lege og vi var spejdere sammen. 
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                        Peder  og  Marie  Bastrup 
Mine barneår var før børnehavernes tid, og der var få børn tæt på. 

Derfor var mine legekammerater mest fra Vildbjerg by. Men dels 

gennem skolen og, før det, børn af mine forældres omgangskreds. 

 Der var i vogterhuset  skråt over fra præstegården to næsten  

jævnaldrende drenge, men min far havde forbudt os at lege med dem 

,fordi de bandede fælt. Det skabte en del ballade, fordi Holger og jeg 

naturligvis ikke kunne overholde forbuddet. De var jo spændende at 

lege med og havde mange spændende ideer.  Resultatet var, at min 

far, der kunne regne ud, hvor vi var, hentede os på cykel. Holger sad 

under hjemfarten på et sæde på stangen og jeg på bagagebæreren.  

Så fik vi efter hjemkomsten en endefuld. Jeg har slet ikke tal på hvor 

tit dette forløb, ej heller kan jeg huske, hvorfor det fik ende.  

 

En kilde til vores store forundring var pastor Bastrup. Han var meget 

musikbegavet og spillede flere instrumenter. Mine forældre og 
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Bastrups holdt avis sammen, og nogle gange, når jeg kom over med 

avisen, kunne jeg finde  hr. og fru Bastrup helt optaget af at spille. 

 Hun på orgel og han på basun eller harmonika. I øvrigt var 

belønningen for at levere avisen fast, nemlig 1 kommenskringle. 

  

Men tilbage til de musikalske udfoldelser. I den nordlige side af  

forpagterens have var en række store egetræer. Stor var vor 

 forbavselse, når vi en lys sommeraften kunne høre musik nede fra 

haven. Det var Bastrup, der sad på den gren fra det østligste egetræ, 

der rakte ned til Tranholm bæk og spillede trækbasun. 

 Det var i øvrigt skattet af de, der gik til konfirmationsforberedelse, 

at Bastrup altid spillede et instrument til salmesangen. 

 I det hele, var Bastrup os en kilde til megen snak og undren. Hans 

påklædning var speciel. Den var derhjemme oftest et tæppe svøbt om 

kroppen og et par livremme til at holde tæppet samlet. Skulle han ud, 

var han i drejlstøj og gummistøvler. 

 I soveværelset sov han i en slags seng af brædder der hvilede  

på 4 store porcelænsklokker. ( Som han sagde, for at undgå 

jordstråler ) 

 Foran præsteboligen var en række fliser, og på disse gik Bastrup tit 

sent om aftenen frem og tilbage mens han, forsynet med en 

pandelampe, læste i en bog.  

 Vinkelret på præsteboligens vestende  var en bygning med toilet- 

eller rettere lokum til konfirmanderne, tørvehus, og garage. Bag 

bygningen, havde præsten indrettet et indelukke skærmet af 

pandeplader, hvor han i fred kunne hugge brænde.  

 Og brændehugningen var speciel. De store stammestykker, der 

skulle  kløves var udsavet af præsteparret i forening med en skovsav. 

.  

Vi børn kunne gennem nogle glugger, vi havde til duer i den sydlige 

gavl af kostalden iagttage, hvordan Bastrup, lignede en af  kæmperne 

i det danske Rigsvåben, med store trækøller og jernkiler flækkede de 
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store kævler. Han var under arbejdet splitternøgen. (Jeg har gemt et 

par af trækøllerne og tre velbrugte jernkiler) 

Jeg havde det bedste forhold til Bastrup. Jeg gik tit rundt med ham i  

hånden og hørte på hans meget vidtløftige betragtninger. Engang, 

husker jeg, hvor vi gik nede i engen tog Bastrup tøjet af overkroppen, 

plukkede nogle brændenælder og begyndte at piske sig med dem. 

 Jeg spurgte selvfølgelig, hvorfor?? Til svar fik jeg at vide, at  

behandlingen var særdeles effektiv mod gigt!  

  

Selv om, jeg kunne blive ved længe i det her spor, vil jeg gå over til, 

hvad vi ellers foretog os. Fra vi kunne være til nogen nytte, hjalp vi 

til med markarbejde, mugede ud ved 

køer og svin, samlede æg ind fra 

hønsene, hakkede  roer, harvede, gik 

bag såmaskinen og løftede tuer af, når 

der blev samlet senegræs, kort sagt, 

hvad man nu kunne sættes til. 

 Det mest seje var nok at samle kartofler 

op. Vi kravlede to og to  med en løw ( 

trådkurv ) mellem os. Foran gik far og 

karlen. De tog  kartoflerne op med en 

speciel vinkelgreb. Det kunne tit være 

fugtigt og koldt. 

Holger og jeg i gården        Noget andet, der ikke passede mig godt  

med hunden Lassie             var at sprede møg. At  stå i bagenden af                

en vogn og sprede  møget pænt ud med en greb var ikke den store 

lykke. 

Jeg var udnævnt til jordemoder ved grisefødsel. Sært nok foregik det  

altid sent aften eller om natten at soen skulle fare. Jeg sad hos soen 

og tog mod de små grise, tørrede dem af og klippede navlestrengen 

og de to hjørnetænder. Derefter ind under varmelampen. Jeg fik 25 
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øre pr. levende gris. Snittet dengang var 10 grise pr. kuld. Min rekord 

var 14. Det var alligevel treenhalv krone. 

  

Min far havde nogle sære afstraffelsesmetoder, men nogle af dem 

ganske lærerige. Jeg havde som opgave at sørge for, at lemmen til  

hønsehuset var lukket, når hønsene var inde om aftenen. Det glemte  

jeg nu og da. Straffen var at sidde med bagdelen i lemmen fra ca. 

halvsyv til klokken ni, hvorefter jeg blev løsladt. Til gengæld gav 

min mor så saftevand og boller da jeg kom ind. Hvis vi smækkede 

med dørene, var standardstraffen, at synderen skulle åbne og lukke 

døren lydløst 25 gange. 

  

På den anden side, skulle 

uartighederne heller ikke 

ødelægge avlen .Jeg hadede at 

luge sukkerroer. Jeg fik den 

fikse ide, at luge sukkerroerne 

væk og lade en pæn 

ukrudtsplante stå. 

Da far opdagede det, skældte 

han selvfølgelig ud, men da jeg 

sagde, at jeg ikke kunne kende 

forskel på planterne, var hans 

reaktion bare, at han sagde, at 

jeg kunne gå hjem og tage mig        Præstegården set fra øst 

 noget andet til. Jeg syntes, det  

var en lille sejr, og jeg gik hjem  

til mine elskede tegneserier.  

  

Jeg skal ikke fremture i forskellige skarnsstreger - dem var der 

rigeligt af, men jeg vil dog nævne enkelte. 
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Holger og jeg ville gerne i Vildbjerg Bio for at se en cowboyfilm. 

Jeg spurgte far om lov, men fik nej. Da jeg lignede min mor meget i 

udseende, fik jeg en ide: Jeg lånte mors briller, tog et af hendes 

tørklæder om hovedet samt iførte mig hendes frakke. Således 

udklædt, gik jeg over i kostalden, hvor far var i gang med 

malkningen. Han sad med hovedet ind mod koen og håndmalkede. 

Da jeg med så god en efterligning af mors stemme som muligt 

spurgte, om ikke drengene måtte gå i biografen, skævede far op og 

sagde, at det måtte de godt. Det undrer mig stadig, at nummeret gik 

og ikke mindst, hvad mine forældre har talt med hinanden om 

efterfølgende. 

Min storebror Anders var en dygtig skytte --både med luftbøsse og 

salonriffel. Vi ville lave lidt sjov med lillebror Simon, og Anders 

spurgte ham, om 

han kunne 

hoppe som en           

hare. Det mente 

Simon nok han 

kunne. Anders 

bad ham så om 

at hoppe  

 

 

 

 

 

Kristian Hartvig Møller og jeg klipper 

dukketeater på   terrassen                                                                   
 

og Anders placerede et pletskud i Simons bagdel med luftbøssen. Det 

skal bemærkes, at ammunitionen var grønne hyldebær og ikke 
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spidshagl. Det sved nok alligevel, for Simon stak i et vræl som den 

anskudte hare han var. 

 

Knud Lysgaard, som dengang var vognmand og drev biludlejning 

kom ca. en gang om ugen for at spille skak med min far. Han kørte 

oftest i en lille VW. Når de spillede, var de totalt fordybet i 

skakspillet. En sådan aften foreslog Anders, at vi skulle køre en tur. 

Han har været 16 på det tidspunkt. Knud holdt altid lige foran 

stuevinduet og lod altid nøglen sidde i bilen.  

Anders og jeg gik ud, løsnede håndbremsen og skubbede stille bilen 

ud gennem porten og ud til Søndergade. Vi satte os ind, Anders 

startede, og vi kørte en dejlig tur over Gammelager, Hjortsballe til 

Timring og hjem. Vi standsede på Søndergade, og skubbede bilen 

stille på plads. Det var en herlig og spændende, men brandulovlig 

oplevelse.  

Mange af vore mindre velsete gerninger fandt sted når far sov 

middagssøvn.  

Standardstraffen i de tilfælde var at blive placeret på en skammel ved 

vinduet i soveværelset, holde mund og tælle frynser. Der var for 

vinduet et tungt tæppe der afsluttedes forneden af et mig stadig 

ukendt antal frynser. Et eksempel på hvad der kunne udløse den 

nævnte straf var, da Holger en nytårsdag i værelset ved siden af 

soveværelset afstedkom et mægtigt brag i forsøget på at tørre vægen 

på et blåt kanonslag med en tændstik. 

  

Efter at være flyttet i præsteboligen, kom vi i et rent paradis. Vi  

havde hver vort værelse, og vi kunne tumle os i den store have. 

  

Jeg fik lov at have et værelse som patruljelokale, efter at jeg var 

blevet patruljefører i De grønne Spejdere. Vi skulle ellers normalt 

have møde i den forfaldne spejderhytte i  Gammelager plantage. Her 

kunne vi dekorere lokalet som vi ville, og det gjorde vi.  
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 Der kom mange mennesker hos os. For eksempel havde min far 

organiseret en skakklub. Der var ca. 10 mennesker, der kom til 

skakspil hver uge. 

  

Høsttiden husker jeg som en glad tid. Der er ikke noget skønnere end 

at ligge på ryggen 

ovenpå et læs kornneg 

og nyde at se op i 

luften, 

nyde duften af det 

friske korn og vide, at 

man ikke skal lave 

noget før man er 

hjemme med læsset. 

Men så var der nok at 

gøre med at tage imod 

det der blev forket ned 

til os og få lagt det 

rigtigt, så det var                                                                             

fornuftigt at tage af når 

tærskeværket senere kom.              Vinterstemning på terrassen 

  

Vi var mange i høsten. De trofaste daglejere og som noget, der især 

morede os et par lærere fra skolen, som tog et ekstra job i ferien. 

 At lære dem at kende- væk fra katederet var en helt speciel  

oplevelse. Provst Davidsens ældste søn deltog også, da han jo havde 

fri fra studierne og trængte til at tjene en ekstra skilling. Når vi kom 

til aften, var han nok den mest udmattede. 

 Når sidste  læs var i hus, fik alle æbleskiver. Det var en skik vi 

havde hvert år. 
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Senere var der høstgilde, hvor alle der havde deltaget fik, hvad de 

kunne spise og drikke. 

  

Jeg vil lige til slut nævne, at vi ikke fik faste lommepenge, men min 

far var ikke nærig med at betale os for vort arbejde. Det var 

eksempelvis et bestemt ørebeløb pr. hakket roerække. Som før nævnt 

fast tarif for en levendefødt gris o. s. v. 
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Vildbjerg sogn  - hedearealerne  1787 – 1921 

v/ Karl Gregersen, Vildbjerg 

 

 

Det gamle Ringkøbing amt var arealmæssigt landets største amt, og 

samtidig havde amtet de mest omfattende  hede arealer.  Tabellen 

viser, hvor stort et areal, der i tdr.. land er til de enkelte ejerlav 

omkring 1840.  Jordens kvalitet i de enkelte ejerlav afspejles i tdr. 

land pr. tdr. hartkorn.  Røddinglund omfatter eksempelvis store 

jordarealer (heder), da der går mange tdr. land på 1 tdr. hartkorn . 

Ved folketællinger 1787, 1850, 1890 og 1921 fortælles om antallet af 

gårdmænd og husmænd i de enkelte ejerlav og dermed i Vildbjerg 

sogn..  I  1787 er der 4 husmænd, ellers er  der kun  gårdmænd. 

Husmændens antal vokser støt i de kommende år. De startede med et 

mindre stykke jord et lille stykke eng med føde til en ko samt 

bygninger, der lige kunne dække behovet. 

Ejerlav Tdr. land Hartkorn 

  Tdr. land pr. tdr. 

 Tdr. land hartkorn 

Merrild 627 69 

Præstegaarden 460 62 

Lysgaard 490 61 

Buurgaard 490 48 

Pugdal 230 33 

Ejsingkjær 830 71 

Helleskov 260 108 

Rødding 1100 64 

Røddinglund 1791 143 

Ialt 6278 74 
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Landmænd og husmænd  Vildbjerg sogn  1787 -  1921 

 

år 1787 1787 1850 1850 1890 1890 1921 1921 

 Antl 

 

antal antal antal antal antal antal antal 

Ejer- 

lav 

   

1(*) 

 

2(*) 

        

1(*) 

 

2(*) 

  

1(*) 

 

2(*) 

 

1(*) 

 

2(*) 

Helle 

-skov 

1  3 3 3 3 5 9 

Pugdal 

 

1  2  2 1 

  

2 1 

Bur- 

gård 

2  2 2 2 2 4 2 

Præste-

gård 

3 3 3 3 3 3 3 12 

Lys- 

gård 

2  2 4 2 4 4 10 

Rød- 

ding 

7   7 4 10  20 10 23 

Rødding- 

Lund 

4  4 3 

 

3 10 6 14 

Ejsing-

kjær 

2  2 2 4 9 4 25 

Mer- 

rild 

2 1 2 4 5 24 10 24 

I alt 

 

24 4 27 25 34 76 48 120 

År  ind-

byggere 

1787 

180 

 1850 

419 

 1890 

910 

 1921 

1698 

 

 

1(*) =     antal  gårdmænd     2(*’)  =     antal  husmænd 
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Til alle gårde i de  vestjydske  sogne  var der store udyrkede 

hedearealer, ofte flere hundrede tdr. land. Hedeegnenes store 

fåreflokke græssede i hederne. Her plukkede man tækkelyng, 

bagelyng og sengelyng. 

Her slog man med den karakteristiske lyngle lyng til brændsel samt 

lyng til strøelse. Endvidere skar man hedetørv til  brændsel. Hvis det 

hen på vinteren kneb med at få foderet til at slå til, kunne man hente 

supplerende næring på heden. Desuden kunne man bruge hedetørv til 

iblanding af gødningen. En del steder er hedetørven  brændt og 

iblandet gødningen, og tilbage er kun den ufrugtbare sandjord.  

Aktiviteten i heden satte sit præg på landskabet. Disse hedejorder 

lignede slet ikke nutidens hedearealer, som for størstepartens 

vedkommende er fredede og undergår en regelmæssig pleje. 

Normalt hørte der et stykke engjord til gården og i tilknytning til 

denne lå den egentlige agerjord eller landbrugsjord.. 

Der blev brugt temmelig meget tid på at forberede næste sæsons 

gødningsmængde. Husdyrgødningen blev opblandet med forskelligt 

affald, men især med ting man hentede fra heden. Når man havde 

dyrket de afgrøder, der normalt skulle bruges, blev gødningen kørt på 

agerjorden, og det var nøje regnet ud, hvilken ager i sædskiftet, der 

skulle have mest gødning. I løbet af sommeren var 

gødningsmængden omhyggeligt blandet og lagt på marken i mindre 

stakke, klar til udbringning. Gødningsmængden var bestemmende for 

størrelsen af det dyrkede areal, og man 

vidste, at der ikke var gødning til 

nyopdyrket jord (hedejord . Derfor gik det 

langsomt med hedeopdyrkningen.  

Svingploven kom til Danmark omkring 192o. 

Man fandt dog hurtigt ud af at sætte de nye 

muldfjæl på de gamle plove, havde det ingen hast 

med en ny plov og først i 1860 – 1870 da hele 

ploven var af jern , fik de gamle plove dødsstødet. 



   

64 
 

Hedebønderne  var dygtige til at udnytte de muligheder, de havde på 

hedearealerne. Men man havde ikke kræfter, hjælpemidler og 

gødning til opdyrkning og benyttelse af  heden som almindelig 

landbrugsjord. 

 

Der var mange typer harver 

fremme i begyndelse af 1800-tallet, 

men det blev svenskharven, 

indført 1840, der efterhånden var 

på næsten alle  landbrug. Den var 

robust og effektiv og let at  

reparere. 

En del forfattere, digtere og naturelskere, var fortalere for, at heden 

skulle forblive som  kulturlandskab , selvom de fleste kunne se, at 

muldlaget blev tyndere, og at sandet kom frem til overfladen.  

Hedearealerne, tilhørende de enkelte gårde var så store, at det tog 

adskillige år at ”ødelægge” heden , hvorefter man måske kunne 

begynde forfra. Man var endvidere bekymret for den unge 

hedeopdyrker, der brugte mange år til opdyrkning af et beskedent 

areal. Det tog på helbredet og han var måske slidt op i en tidlig alder.   

I 1700 tallet startede  man i Hammerum herred  med strikket uldtøj. 

Man bandt strømper,  nattrøjer, underbukser, huer og vanter.  Mændene 

flettede dørmåtter af siv, kurve af  langhalm, skar  spiseskeer af horn og 

drejede knapper af ben. Det hentede den omvandrende  hosekræmmer. 

Al  tilovers  bleven tid blev brugt til at få en indkomst fra disse sysler. 

Kornavlen 

Fra omkring 1735 havde Danmark monopol på afsætningen af korn 

til det søndenfjeldske  Norge, og nogle gange var kornet ikke af den 

bedste kvalitet. Handelen blev frigivet i 1788, men som Norges 

beliggenhed var og som vores forhold til Norge var, så kunne 

Danmark fortsat stå med en meget god kornafsætning. 
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Det ændredes i 1814 ved tabet af Norge, hvor Danmark måtte på 

verdensmarkedet. Danmark havde hidtil solgt det dårlige korn til 

Norge og det bedste til England. England lukkede næsten helt for 

importen i 1815. Desuden faldt verdensmarkedsprisen, og Danmark 

fik en af de værste landbrugskriser, man havde oplevet. Værst gik det 

ud over gårdmænd og godsejere. 

Herefter tog de danske gårdmænd og husmænd skeen i egen hånd 

hånd. Der blev satset på mælke- og kødproduktion , og selv en 

stigende kornproduktion bl. a. på de  nyopdyrkede  hedearealer blev 

opfodret. Gennem andelsbevægelsen fik man samling på produktion 

og afsætning 

Efter  udskiftningen ca. 1807 – 1815   

har de større gårde og godser forsøgt sig med opdyrkning af den rå 

hedejord. De havde trækkraften i form af stude eller heste. Desuden 

have de svingploven, der kunne lægge den  rigtige fure, en fure der 

passede til en eventuel sparsom gødningsmængde eller til anvendelse 

af mergel. Der fandtes mergellejer inden for rimelige afstande. 

Hjulploven blev anvendt gennem mange år.  

Den var tung, og der skulle 6 okser til at trække den. Efter nogle 

eksperimenter med svingploven blev en skotsk model taget i 

anvendelse. Der har kun været få justeringer af denne siden. 

I øvrigt kunne den trækkes af  2 heste eller okser. 

Hesten har gennem mange år været et værdifuldt trækdyr. Med 

forholdsvis store heste til store brug og mindre heste f. eks. til 

husmandsbrugene. Mens der langt tilbage var tale om indavl,  blev 

der op gennem årene importeret heste. Så kan det diskuteres, om 

hobbyavlen til ridning og trav var det vigtigste formål. Det er dog en 

kendsgerning, at  hestene uanset race i mange år har været en 

værdifuld trækkraft. 
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      Rughøst  

      Omkring 1850     

 

Sædskifte 

På den gode landbrugsjord, havde man normalt følgende sædskifte:  

Byg efterfulgt af rug, derefter igen byg, hvorefter der kom 2-3 år 

med havre. Så skulle jorderne hvile (græs) i 6 – 10 år. På den ringere      

udmarksjord tages gødet byg efterfulgt af byg, derefter 2 år med 

havre og sidst  6 -10 års hvile. 

Fårenes vinterfoder bestod af hø og lyng, kvæget fik en del rughalm 

og  byghalm, rivning fra stubmarken samt hø fra engen. Høet var 

datidens kraftfoder.  

Fodringen var nøje planlagt. For lidt foder betød en tur på heden efter 

lyng eller et par store stude omsat til et par kalve 

Der foreligger kun sparsomme oplysninger om høstudbyttet for 

200 år siden.. 

På almindelig landbrugsjord i Østdanmark  1803 var foldudbyttet 

6 for rug, 7-8 for byg og 7 for havre. Op til 1875 fordobledes 

udbyttet for alle kornarter på grund af forbedrede driftsmetoder 

og udnyttelse af gødning. 

Stigningstendensen holder sig grundet  forbrug af kunstgødning. 
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Studedrift på 

vandring gennem 

Jylland på vej til 

Nordtyskland og 

Holland ca. 1860. 

 

Allerede i 1700-tallet begyndte man nogle steder at vande 

engarealerne ved  indretning af specielle kanaler, så vandløbenes 

vand kunne ledes indover engen. I adskillige tilfælde var man i tvivl 

om udbyttet herved. 

Vildbjerg sogn havde også en del våde arealer eller engarealer. 

Allerede langt tilbage i tiden har der været opdræt og eksport af 

stude. Indtil 1788 var den eksport styret af godsejere og herremænd, 

som samlede dyrene i flokke og drev dem syd på. Samtidig med 

stavnsbåndets ophævelse i 1788, blev studehandelen givet fri, så 

bønderne selv kunne handle på markeder, fortælle vittigheder og 

have et markedsliv. Den handelsform ophørte senere. 

Taget efter folketællingen i 1850 er antallet af gårde øget med 3 

og mindre ejendomme med 21. 

Bøndernes erfaring med gødskningen fortsatte gennem årene. 

Husdyrgødningen skulle fortsat anvendes på egentlige landbrugsjord, 

men der blev i stigende omfang anvendt mergel til erstatning for en 

del af husdyrgødningen. Der tilføres 100 bønderlæs mergel til den 
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mark, der lå først i omdriften. Man fik dog hurtig viden om, at 

mergelen forbrugte de gode næringsstoffer, hvorfor mængden blev 

sat ned til 20 læs, men derefter tilført i mindre portioner flere 

gange.Ved opdyrket jord anvendes op til 120 læs mergel pr. tdr. land,  

for at ændre  jordstrukturen. At mergelen forbruger næringsstoffer 

gav anledning til udtrykket:   

 En rig far, men en fattig søn. 

Kunstgødning kendte man først i begyndelsen af 1800-tallet.  

I perioden efter udskiftningen var stude den almindelige trækkraft. 

Hesten var bedre som trækdyr, men den kunne ikke lægge kød på 

siden som studen. Studen kunne arbejde nogle år og  lægge sul på 

kroppen, og derefter sælges med god fortjeneste. 

Når studene var spændt for harven, gik det så langsomt, at det kunne 

frygtes, at kusk og stude var faldet i søvn 

 

En  landmand omkring 1820 havde 40 - 60 får, 2 heste, 2 - 4 køer, 

3 - 6 stykker ungkvæg, 1 gris til slagtning samt enkelte høns. 
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Malkemaskinen på 

billedet blev opfundet 

sidst i 1800-tallet. Der 

er tale om håndkraft, 

så maskinen fik ikke 

generel anvendelse.. 

Bevægelsen med 

håndtagene 

foranlediger  tryk på 

koens patter, så 

mælken trykkes ud. 

Men maskinen er 

præmieret.         

 

 

 

 

Kartoffeltyskere. 

En gruppe indvandrere kom fra Pfalz og Hessen i Tyskland omkring  

1760. De var inviteret af den danske konge med formålet at opdyrke 

og kolonisere den  jydske hede .samt dyrke kartofler. 

I alt kom der 965 personer fordelt på 265 familier.  

206 familier rejste hjem eller til andre lande. Kartoffeldyrkerne 

havde begrænset succes med hedeopdyrkningen, og heden blev først  

til landbrugsjord efter 1864. I Frederiks sogn nær Karup opførtes år 

1766 en kirke for de tyske indvandrere.  I almindelighed vinder 

kartoffelavlen indpas.  Bortset fra enkelte større gårde, hvor 

kartoflerne anvendes til dyrene eller til salg, dyrkes kartoflerne kun 

til husholdning. Ordet kartoffeltysker er ikke et nedsættende ord.  
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Kartoflerne blev fra starten valgt som en afgrøde, der var let at dyrke 

på hedejord. 

landbrugsbillede fra formentlig den nyere tid 

  

Allaget 

Af og til har de 

større gårde eller 

godser forsøgt sig 

med opdyrkning af 

den rå hedejord.   

Men det var svært, 

for ofte kunne de 

ikke gå ret meget i 

dybden ,før de stødte på podsoljorden  – Hedens allag. 

Allaget voldte  hedeopdyrkerne store kvaler. Det øverste lag på 

hedejorden  bestod bl. a. af døde  planterester. Nedenunder var der et 

sandlag, der var lyst fordi indholder af jern og aluminium var ført 

ned i det rødbrune allag, som cementeres og bliver hårdt. 

De større gårde havde trækkraften i form af stude eller heste. 

Desuden havde de svingploven, der kunne lægge den rigtige fure, 

også når der skulle tilføres mergel. 

Også de unge  mennnesker, der ville prøve kræfter med heden og 

aljorden fik der hårdt. For det meste fik de eng til en ko, og i en  del 

tilfælde lånte eller lejede de trækkraft. Resten gik som den tids 

digtere, her Skjoldborg beskrev det:                 

 Når solen går ned i et luende bål, bag lynghedens vidtstrakte flade, jeg retter 

min ryg, og jeg skimter et mål 

Da blåner og blinker det blankslidte stål i min hakke, min skovl og min spade 
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1866   Hedeselskabet 

I 1830 var  32% af jorden i Ringkøbing amt udlagt som 

landbrugsjord, i 1866 var man på 41,5% og i 1896 tallet på 61% . 

Efter krigen i 1864, og inspireret af, hvad der dengang blev tabt, 

fandt en gruppe med E. Dalgas i spidsen på , at man måtte opdyrke 

den sidste hedejord  og frugtbargøre den.  Desuden ville man plante 

skove og læhegn, da der stort set ikke fandtes bevoksninger på de 

flade hedestrækninger. Læhegnene skulle skærme 

landbrugsafgrøderne under opvæksten. 

Desuden ville man gennem et kanalsystem lede vand fra de større 

åer, så hødyrkningen kunne fremmes. 

Der blev brug for større mængder mergel, som  blev kørt ud med 

specielle mergelbaner. 

Kultiveringsarbejdet blev først og fremmest finansieret af private 

fonde samt medlemsbidrag,mens man hurtigt fik opbygget en 

landsomfattende medlemskreds. 

Hele det store arbejde fik også politikernes støtte, om end 

synspunkterne var forskellige. Men der blev set velvilligt på ,at man 

fik flere folk i arbejde. 

Da opdyrkningen af heden var næsten tilendebragt, kastede man sig 

over dræningsarbejdet, ikke bare af markerne  men også af de 

lavtliggende enge. 

Det nødvendiggjorde ofte en regulering af vandløbene, der blev 

uddybet og rettet ud.Hedeselskabet er nu et privat foretagende med 

opgaver både i udlandet og herhjemme. De store statstilskud er væk. 

Opgaverne, der forelå ved selskabets start er løst. Der opdyrkes  ikke 

mere hede,  der er plantet mange træer, og der er foretaget mange 

vandløbs- og dræningsopgaver, hvor dræningen gav mange 

okkerproblemer. 
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Den væsentlige opgave, at frugtbargøre den jydske hede, er lykkedes, 

og forskellige interesseorganisationer har fået det meste af den sidste 

hede fredet, bl.a. Kongenshus mindepark. 

Man har fundet frem til, at det er vanskeligt at passe hedejorden, hvis 

den skal ligge uden indgreb. 

Det er den hede, som landmænd gennem hundrede af år har 

behandlet med spade og lyngle og afgræsset af fåreflokke. 

I 1899  kom første husmandslov, hvor staten kunne yde lån til 

oprettelse af husmandsbrug. Loven gjalt i 5 år, og der blev oprettet 

1900 brug. Loven blev uden væsentlige ændringer revideret i 1904, 

men i 1909 blev brugsstørrelsen ændret, og herefter var man på 5400 

brug. Husmandsforeningerne havde på det tidspunkt over 40.000 

medlemmer og kunne tale med om landbrugets forhold                         

                                                                                                       

                                                                                                

De gode plovfurer                                                                                                  

dækker jorden, og al-laget  

findes ikke mere. 

Læhegnet skærmer for 

vinden  

 

 

end 
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