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F ororC
Gennem en årrække har det blandt lokalarkivets medarbej-

dere vaeret fremme, om det ikke kunne lade sig gøre at udar-
bejde en fortsættelse af K. Understrups bog "Vildbjerg sogn", så
vi også frk tiden efter 7927 beskrevet.

Et sådant projekt krævede en forfatter, tid og midler i et større
omfang, end vi kunne overse.

tr stedet blev vi enige om en model i form af et årsskrift, hvor vi
dels henvendte os til personer med en stor viden på hver deres
felt og bad dem skrive et indlæg og dels anyende materiale fra
arkivets gemmer.

Vi vil rette en stor tak tii N.Kjærgaard Kristensen, Sv.
Christoffersen, Frank Guldager og Verner Ebdrup, fordi I så vil-
iigt påtog jer opgaven. Det har været meget opmuntrende for os,
der i det daglige færdes på lokalarkivet, at være vidne til det
engagement, I har udvist og den frne måde, I hver for sig har Iøst
den stillede opgave.

Da først ideen var opstået, valgte vi at udsende et nummer af
skriftet her ved indgangen til ar 2000. Vi valgte også at fokusere
på emner fra 1900-tallet, vel vidende, at det ikke kunne blive en
udtømmende beskrivelse, men med den fortrØstning, at skulle
dette initiativ falde i god jord, ville der være god anledning til
fremover at ggre det tii en tradition, at der hvert år udsendes et
hæfte, der beskaeftiger sig med iokalområdets historie.

På lokaiarkivets vegne

Arne Sgrensen Karl Gregersen Kristiaru Mosekjær
Laust Merrild Kruud Sørensen

Lokaiarkivets adres se :

Burgårdsvej 5, 7480 Vildbjerg,
tIf. 97 73 3129



\ru PASSER, PA I{ISTORtrEN
ued pens. apoteker N. Kjærgaard Kristensen

Lokalarkivernes historie
En kortfattet oversigt over lokalarkivets historie og udviklin-

gen på landspian og lokalt.
Den samiede organisation for Danmarks lokalarkiver er "Sam-

menslutningen af Lokalarkiver" kaldes SLA, der blev stiftei i
1949. PA det tidspunkt eksisterede der kun få lokalarkiver, så
SLAs medlemstal var i starten meget begrænset. I 1963 var tal-
let kun på 33 og f6rst efter 20-års jubilaeet i 1969 nåedes tallet
75, og herefter skete den store fremgang.

I 1980 var tallet ca. 280, og vaeksten fortsatte nu stØt til det
nuværende antal på et stykke over de 400. På landsplan kan
arkiverne opdeles i fem forskellige typer:

Bibliotekstiiknyttede arkiveE ca. 23 Vo. - mtrseumstilknyttede
arkiver, ca. LT Vo. - foreningsdrevne arkiver, ca.17 Vo. - sehejende
institutioner, ca. L2 Vo (eks.Vildbjerg arkiv). - stadsarkiver (kom-
munale), ca. 1l Vo. Resten er udenfor ovennævnte kategorier.

Lokalarkivernes opgaver er at modtd3a, registrere og opbe-
vare lokalt arki-..materiale, stille det til rådighed for offentlighe-
den efter visse regler samt formidle det til iokalsamfundet.

At det efterhånden er et meget imponerende materiale, der
opbevares på landets mange arkiver, viser en opgørelse, som SLA
foretog i 1996. Over 40 hyldekilometer papire4bgger, protokol-
ler og lignende,( + ca. 30 kilometer af kommunal observans), ca.
3 mili. billeder (fotos), ca. 7 mill. negativer, ca. 60.000 frlm og
lydbånd samt rneget andet.

Mere end 20.000 gange år1igt besØges arkiverne af en borger,
som vil aflevere materiale, og næsten 100.000 besØgende kom-
mer i anden anledning. Blandt disse er mange slægtsforskere,
som ønsker at benytte arkivernes righoldige kopisamlinger, som
omfatter kirkebogskopier, foiketællingslister m. m.

SLAs opgøreise viste også, at der bag organisationen stod en
stor gruppe danske personer, for hvem arbejdet i lokalarkiverne
var en hjertesag, som ikke nødvendigvis skulle betales med penge.



Det folkelige engagement ses tydeligt ved de mange frivillige
medarbejdere i alle typer arkiver. Antallet af ulønnede har da
også vaeret stigende og er nu over 1.400 på landspian med an-
vendelse af ca.4 timer ugentiig. Til sammenligning udgør den
iønnede, faste stab ca.225, omregnet til en 37 timers arbejdsuge.

Lokalarkivernes arbej d sforhol d
Da arkivtallet for alvor tog fart efter 1970, blev nødvendighe-

den af et ensartet registreringsmærke indlysende. A. Strange
Nielsen udgav i 1972 en vejiedning, som byggede på et ret en-
kelt, tredelt kartotekskortsystem, hvilket blev almindeligt an-
vendt i de fleste arkiver i de følgende å., og især efter at der var
holdt lederkursus rundt omkring i landet.

Indenfor det sidste tiår er mange arkiver dog gået over til at
benytte EDB. Omkring 713 af landets arkiver har nu EDB, og
SI-,4 har udarbejdet et program (Arkibas), som nok er det mest
benyttede.

AIIe de store arkiver har nu historisk uddannede ledere og
fastansat personale med kendskab til EDB. Desuden arrangerer
SLA stadig kurser i EDB, arkivregistrering, arkivindretning m.
m., især henvendt til nye arkivmedarbejdere.

Lokalarkiv i Vildbjerg
Efter denne korte omtale af arkivernes historie på landsplan,

skal blikket vendes mod vort eget arkiv: "L,okalarkivet for Vild-
bjerg Sogn".

Biandt de mange arkiver, der oprettedes for ca. 20 år siden,
findes også arkivet iVildbjerg. Initiativet kom fra fhv. sogneråds-
formand, konstruktør H. C. Thomsen, der kort efter nytår 7977
henvendte sig til pens. politiassistent N. C. Petersen og pens. apo-
teker I'[. I§ærgaard Kristensen, om der hos disse var interesse
for med ham at oprette et lokalarkiv i Vildbjerg. Ideen frk straks
tilslutning, og en efterfølgende henvendelse til Tlehøje kommune
om at få et passende lokale stillet til rådighed blev positivt be-
svaret allerede i februar måned. Dette lokale var et rum på 15
m2 i rådhusets underetage med et skrivebord, en æidre skrive-



Fra u. H.C. Thomsen, N.C. Petersen og N. Kjærgaard Kristensen

maskine og et par reoler til at starte med. Efter ansøgning frk vi
et beløb til indkøb af kartotekskasser, kort, arkivæsker o. 1., så
arbejdet med indsamling og registrering gik hurtigt i gang.

Allerede det første år viste gode resultater, hvilket fremgår a§
arkivets tilvækstjournal, hvor al modtagelse noteres. Denne gode
start skyldes især I{. C. Thomsens utrættelige opsøgringsarbejde.
Gennem sin store kontaktflade som indfødt vildbjergborger, nå-
ede han at redde meget fra destruktion, da de færreste dengang
anede, at der var værdi i bevarelse af materiale af den art.

Arkivets berØringsflader
Også i andre egne af Trehøje kommune var der i disse årr grup-

per, som havde interesse i lokalhistorie og i at samie gamle arki-
valier til glaede for eftertiden. Arkiver oprettedes r Ørn]nøj, Tim-
ring, Nøviing, Vinding og Vind, alle stadigvæk aktive.

Trehøje kommune yder et årligt tilskud til alle fordelt efter
befolkningsunderlaget. For at fremme samarbejdet her i kom-
munen, har der siden 1979 været arrangeret et arligt feellesmøde
på skift i områderne med drøftelse af indvundne erfaringer.

Ælerede i 7977 blev Vildbjerg arkiv mediem af SI"A, og da der



i 1979 oprettedes en kredsforening for Ringkøbing amt, blev vi
også her medlem. N. C. Petersen var i en årrække kasserer i denne
forening, som har et medlemstal på omkring 40.

Udstillinger rr!.v.
For at heniede befolkningens opmaerksomhed på arkivets ek-

sistens har der været arrangeret forskeliige udstillinger i de Io-
kale pengeinstitutter og på rådhuset i montrer skænket til for-
maiet.

I 1983 med senere supplering har arkivet ladet fremstille en
dias billedserie med udvalgte motiver fra "Det gamle Vildbjerg",
serien er på ca. 250 stk., hvilket kun rummer en mindre andel af
det store antal billeder, arkivet besidder.

Mange af vore ældste billeder er taget af oie Birkmose, som i
1891 flyttede fra Timring til Viidbjerg, hvor han virkede som fo-
tograf til sin død i 1916.

Arkivets økonomi
En stor hjaelp tii arkivets videre udvikling frernkom ved de to

donationer, der tiigik arkivet i midten af 8O-erne. Det var nok
mest H. C. Thomsens omtale overfor den pågæIdende af arkivets
betydning for lokalsamfundet, som bevirkede, at vi modtog et
paent beløb som arveandel fra boet efter Jens Bækgaard Iversen
Ngrgaard. Jens N6rgaard, som i en årrække kørte taxa i Vild_
bjerg, døde i 1982. Den anden gave var endnu større, nemlig en
anpart i afkastet fra Kristian Peder Christensen, Kærmose,s min-
delegat. Her får arkivet fortsat et årligt beløb af anselig stBr-
relse.

Kristen P. christensen ejede gå,rden "Kærmose" og var ugift
ligesom den eneste søster, hvorfor han skænkede arven til for-
skellige velgørende formål. Arkivet er disse to borgere en stor
tak skyldig, da arkivets økonomi ved deres bidrag er stabilise-
ret.

Lokaleforhold og medarbej dere
I august 1982 blev H. C. Thomsen pludseiig ramt af en hjerne-



blødling, som medførte indlæggelse på Treh6je piejehjem, hvor
han døde 6. oktober 1984.

Det var et meget stort tab for arkivet således at miste initia-
tivtageren til dets oprettelse og at undvære hans utrættelige ind-
sats. Som alløser for H. C. indtrådte fhv. købmand Svend lversen
allerede i november 1982, hvorefter han i en årrække fungerede
som kasserer.

tr foråret 1986 måtte vi desværre flytte fra rådhuset, som skulle
anvende lokalet til andet formål. Det blev et kælderlokale på
Trehøje Flejehjem, der de næste 11 år blev vort hjemsted.

Arbejdet rned indsamling og registrering fortsatte som hidtil,
og den ugentlige åbningstid på to timer gav da også jævnlige
besØg; trods deri mere afsides beliggenhed.

tr april 1987 afholdtes på hjemmet en "åbent hus" aften med en
stØrre udstilling og fremvisning af vores lysbilledserie for de ca.
60 fremmØdte i hjemmets spisesal.

Sommeren 1988 blev tanken om, at arkivet skulle stå som ud-
giver af et genoptryk af K. Understrups bøger, "Vildbjerg sogn"
fra 7921 og Nøvling sogn fra 1923 endelig til alvor i et konkret
oplæg, hvor arkivleder G. Jespersen, Nøvling samt B. Billeskov
og Kr. Mosekjær som nye medarbejdere blev inddraget.

Efter indhentet tilbud fra bogtrykker PouI Kristensen blev en
præsentationsfolder med opfordring til forudbestillinger hus-
standsomdelt.

Kommunen og diverse fonde ansØgtes med held om støtte.
Vi kunne derfor som et godt resultat d. 15. december 1988 præ-

sentere bogen på rådhuset for pressen og indbudte gæster. I åre-
nes Iøb har arkivet også flere gange haft besØg af skoleelever,
som enkeitvis eller i grupper har sØ* materialer til brug for
emneopgaver. Begrebet formidling far derved en helt konkret
betydning.

Da en stØrre samling (ca. 725 stk.) luftfotos fra 1965 af land-
ejendomme i Vildbjerg sogn i 1991 blev os tilbudt, købte vi denne
samling, som senere overførtes på dias, og ved Laust Merrilds
hjaelp blev der indhentet oplysninger om alle disse gårdes drifts-
forhold i året 1993.



Arkivet havde det store tab at miste den anden af dets stif-
tere, idet N.C. Petersen døde 30. maj 1992 efter kort tids sygdom.

llan havde da i en 10-ars periode været en meget aktiv og inte-
resseret leder af vort arkiU hvorfor hans bortgang blev meget
mærkbar.

Vi frk kort efter lærer Poul Enevoldsen med i arbejdet, og han
var medvirkende til det skriftlige oplæg til arkivets nye inltiativ,
der bestod i henvendelse til byens 6. og 10. skoleklasser om at
skrive en stil med titlen "Min dag i 7994" og at overgive arkivet
resultaterne.

Flenvendelsen skete sidst på året 1993, og den blev så vel rnod-

taget af lærere og elever, at vi i januar-februar modtog i alt 60

stile, som siden er opbevaret som arkir,'materiale til belysning af
unges hverdag i 1990'erne. De frre klasser belønnedes med hver
500 kr.

Samme ar begyndte B. Billeskov at renskrive de gamle mØde-
protokoller fra sogneforstanderskabets tid (1842-1868). Et pris-
veerdigt arbejde, som senere er overtaget af pastor emeritus Svend
Christoffersen.

I efteråret 1994 var arkivet inddraget i arbejdet med at etab-
lere den første udstilling i det nystiftede Trehøje Museurn t Ørn-
høj. Det blev en interessant og laererig oplevelse, der kulmine-
rede med åbningen d. 26. november 1994. Arkivet har også se-
nere medvirket med materiale ti1 flere udstiliinger på museet.

Den 19. oktober 1994 afholdtes en mindedag for en af byens
mest kendte borgere, Niels Mouritsen på dennes 90-ars døds-
dug. Der blev lagt blomster ved hans gravsten og ved en efterføl-
gende sammenkomst på hotellet fortalte Kr. Mosekjær om denne
mands store betydning for Vildbjerg by.

Ved "Kultureit Samråds" udstilli.ngsdag d. 2. september 1995
deltog arkivet også med en billedudstilling og andet arkiv-
materiale. Det sarnme fandt sted året efter.

I januar 7997 måtte vi desværre tage afsked med en trofast
medarbejder, idet Sv Iversen ønskede at fratræde på grund af
alder, hvilket med beklagelse måtte respekteres.



Ny flyttedag
Endeiig i februar 1997 lykkedes det arkivets ledelse ved et

mØde med skoiedirektør Preben Staun at få tilsagn om en flyt-
ning af arkivet. Det var et lokale (to større og et mindre rum, ca.
50 m2) med egen indgang i skoiens NordflØi, som vi kunne for-
vente at få til rådighed, og det ville blive en markant forbedring
af v6re hidtidige trange arbejdsforhold. I maj blev 1okalerne be-
set, og en aftale om indflytning hen på sommeren blev indgået. tr

september blev der bestilt reoler m. ffi., og derefter kunne reno-
veringen af lokalerne gå i gang med en ny gulvbelægning og
maling overalt. En ansøgning til kommunen om økonomisk bi-
stand til denne renovering og til nyt kontorudstyr, herunder EDB,
blev for en stor del efterkommet, og flytningen kunne ske sidst i
november måned.

Det var et stort arbejde, der forelå, og der måtte køres mange
gange, inden alt var flyttet fra plejehjemmet til skolen. Det hjalp,
at pens. viceskoleinspektør Arne Sørensen i sommerens Iøb var
indtrådt som fast medarbejder. B. Billeskov havde nogen tid tid-
ligere måttet fratræde på grund af svigtende helbred, hvilket
også var et stort tab for arkivet.

Det voldte selvsagt en de1 bryderier og ret megen diskussion
at få alt på plads til tiden, da vi havde sat sidste frist for arkivets
genåbning til mandag d. 15. december 1997 .

Det blev nogle hektiske dage, hvor der forud for åbningsdagen
blev udsendt invitationer til mange forskellige, navnlig repræ-
sentanter for forretninger, foreninger, offentlige institutioner s amt
skoler og administration. Selve åbningsdagen d. 15. december
blev da også en festdag med omkring 55 gæster, med taler af
arkivieder, borgmester m. fl. Der modtoges flere gaver, hvoraf
især skal nævnes Unibank Vildbjerg afdelings gave på 10.000
kr. til hjælp til EDB indkøb. Arkivet serverede i betragtning af
den forestående jul varm gløgg og æbieskiver for gæsterne.

De nye lokaler blev rost, og der var stor tilfredshed med, at
arkivets nye placering var midt i byen med lettere adgang for
fremtidige besØgende. Efter 20 år lykkedes det således at finde
et godt udgangspunkt for det kommende arbejde, ikke mindst til
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gavn for medarbejderne på arkivet.
Med udgangen af 1997 fratrådte N. Kjærgaard Kristensen som

arkivleder. Senere er to nye medarbejdere, Karl Gregersen og
Knud Sørensen inddraget i arbejdet, som gerne skulle fortsaette
rned en stadig udvidelse af materiaier i de kommende årtier. Dette
kan dog kun ske ved opbakning og interesse fra byens borgere
ihukommende mottoet:

"Hvad af fædres saga findes, bør af eftertiden mindes."

Vestergade ca. 190A
Peder Mosekjær (82 dr), Søndergade 23 fortætler,
ar der engang er faldet en stork ned i mejeri-
skorstenen, som ses I baggrurtden, men man fik
den ud i liue. Jæunaldrende kan huske det samme,
og at det drejer sig om den firkantede skorsten,
der uæltede under stormen i 1935. Storken kom
på dyrehospital, og har formentlig fortsat en del
af tiluærelsen i reden pd købmandsgdrden,Vester-
gade 3.
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Vildbjerg gamle kirke med det gømle mejeri i baggrunden

Kirken under
opfgrelse i 1905



TO ÅF A}BHUNBREDETS SOGI{EPRÆSTBR,
IVILDts.}ER,G
ued pastor emer. Su. Christoffersen

F. Bastrup (1921-1951) og D. P. Davidsen (tgl}-tg7l)
Som Bastrup huskes

så snart man naevner pastor Bastrups navn, får man omgå-
ende en beskrivelse af en præst med en ganske særlig påklæd-
ning.: Halsklaede og gummistøvler. selv til festlige lejlighe-
der. Lige så omgående tiiføjes, at folk var glade for deres præst.
Man kunne lide pastor Bastrup, - selvom det måtte bekraeftes
overfor gaester udefra, at det virkelig var sogrrepraesten for Vild-
bjerg og Nøviing sogpe, de havde for sig - vel nok med et stilfær-
digt jysk smil -.

Hans konfirmander kunne lide ham; han var meget musikalsk
og spillede for dem både på harmonika og basun. på stille afte-
ner kunne hans basun høres helt til Rødding . - Da 2. verdens-
krig var ny, kunne han godt tage nogle minutter efter morgen-
bønnen i konfirmationstimen til at drøfte krigens gang med bør-
nene, - det var drengene med på. Han var friluftsmenneske. Der
biev hurtigt for varmt for praesten i konfrrmationsstuen, så måtte
der luftes ud - lige til børnene frøs. Børnene laerte både salme-
vers og skriftsteder, så de kunne huske dem senere i 1ivet.

Selvom Bastrup var "missionsmand" og kom i missionshuset,
kunne han godt sammen med sin hustru g1æde sig over de unges
pæne dans ved festlige lejligheder.

Hans praedikener var næppe grundigt forberedte; de var lange,
der var en del gentagelser, og han brugte mange salmecitater. -
Kirkegangen var god, men ikke så overvældende, som den havde
været under præster før ham. Særlig julegudstjenesterne var
festlige. - I samtalekredsen i Rødding fandt man ham ,,elskelig,,
og god til at holde en bibeltime; fornøjerig var han også.

sådan mindes pastor Bastrup endnu af sine tidlilere konfrr-
mander og af andre, der har kendt ham fra sogn og kirk". - men
også af personer uden for sognets grænser. Men sådan var det
ikke i begyndelsen!
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Den kirkelige forhistorie
De to sogrre, Vildbjerg og l{øvling samt Timring indti} 1901,

som Bastrup kom til i 1921 for at begynde en 30-årig præste-
gerning, havde været præget af betydelige kirkelige-indre-
rnissionske vækkeLser, der begyndte rnidt i 1800-tailet orrrkring
forpagter Fritz Lawaetz på lVløltrup og førtes videre af en række
betydetrige præster: F. Krag, E. Nyebong, Gabr. Koch, og Kornerup-
Bang. - Provst S. W. I.{yho}m, sognepræst 1895-1910, provst fra
1901, kunne fortælle om en meget stor kirkegang, op ttl 257o af
befolkningen. Der var ligeledes stor tilslutning til altergangetr,
så der var virkelig grund til at bygge en ny kirke i 1905. - Der var
store samfundsmøder, KFIIM og K-foreninger for de unge. Der
var søndagsskoler for børnene, menighedspleje ved syv mænd i
hvert sogn, ydre-missionsmøder og mange mØder dels i hjem-
mene og dels i missionshusene. (I Vildbjerg byggedes i 1892 og i
Nøvling 1896). I 1897 afholdtes den første missionsuge, hvor der
blev en betydelig vaekkelse. Nog1e år senere kom en endnu større
vækkelse, fortæller provst Nyholm, hvor det navnlig var den
næste generation, der kom med, og hvor han gør den interes-
sante iagttagelse, at mens det i den æIdre vækkelse var en stærk
syndserkendelse, der knugede folk, var det nu 30 år efter mere
en følelse af tomhed og længsel efter det, der kan fylde et menne-
ske. -

Men der var selvfølgelig stadigvæk dem, der foretrak kroen
for kirken -, men "ikke ret mange derimellem!" - tr Nyholms tid
blev der bygget forsarnlingshus i Vildbjerg, men det grundtvig-
ske liv fik ikke den store opbakning her i sognet.

Mange lægfolk deltog aktivt i arbejdet for indremission. Bedst
kendt er bogsæIger og indremissionær Lars Hansen, der boede i
Viidbjergfra 1867 og ti1 sin død i 1923. Han færdedes vidt om-
kring med sin tunge bogtaske med kristelig litteratur, holdt mØ-

der og talte med folk om deres frelse, - ret særpræget, men umå-
delig flittig, ydmyg og hjertevarm. Han er ofte omtalt i iitteratur
af forskellig slags.

Fra 1BB2 - 1893 var Kristen Jacobsen laerer i lt{øvling. Han
var en landskendt og meget betydelig søndagsskoleleder, der i
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Herning kirke kunne holde 1000 børn lyttende!
Fastor Bastrups umiddelbare forgaenger Fr. BJquthqn (191c

- 7921) var også afgort indremissionspraest, men rnild, "kunne
citere Bj6rnson". Pastor Zeut}ren havde været KFUIU-sekretær'
og blev kredsformand for KFUM og K i Hammerum herred 1913
- \92t. - Han fortæller, at folk stadigvæk levede i srnå kår under
n@jsomhed og gudsfrygt. Selv i præstegarden arbejdedes der med
stude. - Kirkegangen var god i begge sogne. Nøvling kirke blev
flyttet og nyopført nærmere ved den nye stationsby Skibbild i
1919. Uden for kirken ytrede livet sig som i andre indremissionske
sogne med mØder i missionshuset, bibel- og missionskredse,
KFUM og K samt søndagsskoler. Bfter de store vækkelser om-
kring århundredskiftet gled menighedslivet ind i en rolig og sund
udvikling med megen lydhørhed overfor forkyndelsen både i kirke
og missionshus. Pastor Zeuthen ledede missionslivet på en god
og lykkelig måde, hjulpet af solide, stoute laegfolk, hvoraf saerligt
kan naevnes laerer Th. Thomasen, der også var kirkesanger, samt
den ligeledes dygtige og afholdte lærerinde og forfatter Jensine
.Iensen.

Pastor Zeuthen fortælIer, at der i hans sidste år kom en ny
bevægeIse frem: "De gamle stiers indre mission", der mente, at
forkyndelsen og livet i indre mission ikke var afgjort nok, så der
treengtes til en ny vækkelse. - Større betydning her frk det, at
"frimissionen" tiltrak flere, som lod sig gendøbe.

også Zeuthen naevner Lars Hansen, som ikke blot vidnede med
sit ord, men også med sit liv.

Da familien Zeuthen rejste fra Vildbjerg - Nøvling i 792\ sang
de unge for dem til afsked på stationen.

Kirkelige og frikirkelige tiltag i Vildbjerg og Nøvling un-
der de to præster

TiI disse to sogne med denne forhistorie kom den da 39-arige
Peter Johannessen Bastrup.

Han var født i Gjellerup sogr 20. marts 1882 og var dybt præ-
get af sin opvækst og fromheden i Hammerum herred. I 1911
var han blevet cand. teoi. med 1. karakter, laud. I 1g1B biev han
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sognepraest i Vejerslev på Mors, og samme år blev han gift med
Maria Thygesen, der var født i lkast i 1888. Fra Vejerslev kom de
hertil og tog bolig i den skønt beliggende præstegard ved åen syd
for byen. - Et foto af Bastrup fra den tid viser ham som en meget
peen mand, mØrkharet og rned stort, sort fuldskæg.

I rnodsætning tii sin forgaenger førtn Bastrup i begyndelsen en
meget dømmende forkyndelse. Det gav uro ved samtalemØderne
og fgrtæ til splid i sognene. - Han vikarierede for pastor Fangel i
Vinding, da denne i en periode var suspenderet og påIagt at tage
orlov på grund af sin forkyndelse og måde at virke på i sit em-
bede. Og der har sikkert været mere forbindelse og samstemmig-
hed meilem disse to præster end blot det administrative. (Kirke-
gangen er i denne tid fra 15 - 2A %).

En del indremissionsfolk fulgte Bastrup, andre var irnod. - Men
nogle sluttede sig til en "pinse-frimenighed", der både holdt på
troendes dåb i modsætning til barnedåben, og undlod at søge
Iægehjaelp, men alene sØgte helbredelse ved forbøn, hvad der frk
en tragisk føIge for en dreng med sukkersyge. - Selvom disse folk
nu stod uden for folkekirken, foretog Bastrup dog begravelsen,
men uden for kirken. I)er blev også foretaget eendåb af voksne i
åen ved præstegå,rden. - Efterhånden blev det for meget for de
besindige i samfundet, så man bad biskop Johs. Gøtzsche, der i
1921var tiltrådt som biskop for Viborg stift om ved et besøg at
søge at bringe orden i forholdene. - Biskoppen forteeller selv, at
han den 10. november L926 visiterede Vildbjerg og Nøv1ing sogne,
først i Rødding skole, derefter gudstjeneste i Vildbjerg kirke, hvor
pastor Bastrup indleded€, og "hvor jeg i anledninS a§ de i pasto-
ratet stedfundne gendåb, 6 ialt, prædikede om barnedåben med
udgangspunkt i Titusbrevet kapitel 3 ,4 og 7 , og kirken var fyldt".

Om aftenen var der forhandlingsmøde i missionshuset med
Iejlighed til at tale med biskoppen. Nogle mente at Bastrup "havde
nogen sympati for gend6berne", - men det tog en vending efter
biskoppens besøg, hvor Bastrup var klart imod gendøberi. Men
han var nok temmelig modtagelig for noget nyt!

En del af de berørte vendte tiibage til sognemenigheden og
indremission, - andre søgte til Smyrnamenigheden i Herning.
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Nie1s I'gwe, der tidligere havde hoidt søndagsskole i missions-
huset, havde indrettet en mødesai på sin gård tiI brug for den
iokale pinsemenighed, men fulgte med ti1 Smyrnamenigheden.

"De gamle stiers indre mission" frk rnest betydning i Timring
og på grænsen tii Vildbjerg (vejmand Anders Lauridsen og fami-
lien Svinth). Dog blev sognepræsten hvert år indtil ca. 1975 op-
fordret til at holde en altergangsgudstjeneste for dem i forbin-
delse med deres årsmøde på Vildbjerg hotel.

Bevægelsens hjemsted er Roum vest for Hobro - Nogle mindre
samfr.ind fik kun begrænset indflydelse her. - De "h6jhellige" fra
§grring vist slet ingen.

I denne og den f6igende periode deltog mange læsfoik flittigt
i det kirkelige og missionerende virke i sognene. Ir{ogle navne
(ikke alle) kan næ"rnes her: Ved søndagsskolen i Vildbjerg kirke
virkede bl. a. Niels Gammelager og fru murer Nielsen. Laerer
Just begyndte sØndagsskole i Rødding. Lærerinde Jensine Jen-
sen holdt "pigem Øder" i missionshuset. Urmager Villadsen var
formand for KFUM. Flere fra Vildbjerg var: Bager Pedersen,
murer Nielsen samt Niels og Sine Korshøj. Der var spejdere både
i Viidbjerg og Nøvling. Fra Nøvling kan neevnes: Lærer Knud-
sen, Konrad Knudsen og lærerinde frk. Sørensen. Der var søn-
dagsskoler både i Nøvling og Skibbild. - I disse familier var der
nogle, der fandt det forkert at læse "Familie-Journalen" , og at
pigerne fik klippet "pagehår", - andre tog det lettere.

Ved den årlige missionsuge i vildbjerg var huset heit fyldt,
både på gulv og balkon, op mod 400 mennesker. - ved "efter-
mØderne" blev der sunget og aflagt vidnesbyrd. Nogle undgik
helst, hvis der ved udgangen stod en missionær, som vilie stille
spørgsmål. (Det kunne f. eks vaere missionær J. Flyvhotm).

Fra 1956 til ca. 1962 boede indremissionaer Emil Johannessen
i Vitdbjerg. Han var meget afholdt af de unge. Han forteeller, at
han hurtigt blev formand for samfundet og frk til opgave at skaffe
bedre lokaler til ungdomsarbejdet. Sammen med viceskoleinspek-
tØr Sv. Gade lykkedes det at rejse penge til en udvidelse af missi-
onshuset, så der blev udmærkede ungdomslokaler. - Han næv-
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ner, at KFUM og KFUK på udmærket måde blev ledet af Kr.
Møller, Nyager og lærerinde Marie Livbjerg. Lærer Gade, der
var kirkesanger, Iedede et kristeligt sangkor og sarnmen fik de
dannet et orkester.

På Meldgård i Rødding kom mange unge til møder og til Ieg
og sang. I Rødding blev der også holdt mØder i hjemmene, og
omkring 1940 var der en tydelig vækkelse i området.

- Tidligere havde nogle i sognene også været optaget af
"oxfordbevægelsen", men som så mange andre steder trådte
denne bevægelse tilbage igen her i sognet efter at have givet en
vis inspiration tii kristenlivet.

I 1949 regnedes der med ca. 200 tilhørende indre mission i
Vildbjerg og ca.70 i Nøvling. Formænd var henholdsvis urma-
ger Villadsen og f6rstelærer Christensen. - Kirkegangen hen-
holdsvis 10 og 8% (Indbyggertallet 1855 og 644).

I menighedsrådene var der i Vildbjerg fra IM fem medlem-
mer, fra Nøvling tre og valgt fra grundtvigsk side to og tre.

Pastor Bastrup var formand i begge råd og formand for sko-
lekommissionen, ellers havde han ingen bestyrelsesposter. Bas-
trup har heller ikke udgivet noget trykt.

Næstformand i menighedsrådet i Vildbjerg var førstelærer -

fra 1950 skoleinspektør - Aage Jensen, der også var kirkens
organist fra 1915 tit 1961. Han var en tid formand for KFUM
og stiftede den lokale afdeling af Kristelig lytterforening.

Pastor Bastrup tog sin afsked den 21. november 1951 og bo-
ede derefter tii sin død L964 i sit hus "Bakkehuset" mellem byen
og preestegården. - Fru Marie Bastrup huskes som en meget
p&tr, velklædt dame, dannet og venlig. I sin sidste tid boede
hun på De gamles Hjem, hvor hun havde fået sit kære klaver
med. Hun døde i L979, og begge er begravet på Vildbjerg kirke-
gard nær ved Søndergade. - Både en sØster til Bastrup, kaldet
"faster", der døde r 7974 og begge hans forældre er begravet
her, lidt nord for det gamle kapel. Ved en indsamling rejste me-
nigheden et minde til graven for deres præstefolk.
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Pustor Bastrups konfirmandhold 1939
Øuerst: Jacob Jgrgensen, Johannes, Aksel, Jens Poulsgaard Jensen,
Johannes Gq,mmelager, Anders Andersen, Joharunes Kæseler, I midten:
Bastrup, fru Bastrup, Dagny Jacobsen, Astrid Christensen, Selma
Sørensen, Henny Hyldgaard, Elna Christensen, Margrethe Poulsgaard
Jensen, Karen M argrethe Jgrgensen.
I,{ederst: Dagny Medom, Elly Nielsen, Elly Pedersen, Birgitte Bjerre,
Stinne Kjæn Ingeborg Bjerre, Magda Bjerce, Minna Fejerskou.

David Paakjær Davidsen
var født i Vollerslev i PræstØ amt den 29. november 1906, han
blev cand. teol. i 1931, sognepræst i Hvornum i 1933 og sarnme
ar gift med Inga Cæcilie Petersen, der er født den 22. december
1908 i Kolding. - Fru Davidsen var datterdatter af den her om-
talte Kr. Jacobsen i Nøvling. Præsteparret kom hertil fra Snej-
bjerg i 7952, hvor de havde været siden 1947. - I 1951 var David-
sen blevet provst for Hammerum herred og fortsatte med at være
provst, efter at han var blevet indsat her.

- At være provst for Hammerum herred må dengang have kræ-
vet megen tid og arbejde, - samtidig med, at skulle passe et par
sogne med meget kirkeliv.
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Hammerum herreds provsti var i 1880 blevet udskilt fra Hjerm-
Ginding herred og overflyttet fra Ribe til Viborg stift i 7923 efter
den nyinddeling af stifterne, der skete efter at Sønderjylland var
bievet genforenet med det øvrige Danmark. provstiet havde om-
trent samme udstraekning som hele Lolland og havde i 1956
56.000 indbyggere, 34 kirker og 22 fungerende præster. Senere
er først Ikast provsti og siden Au1um provsti blevet udskilt. -
Provsten skulle foretage indsættelse af præster i deres embede,
efter at korrespondancen i forbindelse med udnævnelsen havde
passeret provstiet på vej fra menighedsråd til kirkeministeriet
og retur. - Menighedsrådenes regnskaber skulle revideres, der
blev foretaget syn på kirker og praestegårde, - der har næppe
været megen kontorhjælp dengang. - Man kan ikke være i tvivl
om, at både sogn og provsti blev passet til fulde i provst David-
sens tid.

Davidsen beskriver sine sogne således i "Præste- og sogne-
historien": Efter brydningerne i tyverne fandt menighedslivet
igen ind i et roligere leje med støt arbejde for at bevare ram-
rnerne om det engang begyndte arbejde og fors øg påL at fylde dem.
Mange af børnene fra de hjem, der i sin tid bar det åndelige ar-
bejde i sognene, er i dag passive omend for manges vedkommende
velvilligt indstillede, mens der dog er en deI, der løfter awen
efter fædrene ved at være aktivt med i menighedens liv og ar-
bej de !

Davidsen fortaeiler videre: Der var en tid en kirkeligt-sam-
funds-kreds (grundtvigsk), der holdt månedlige gudstjenester som
fglge af den staerkt snæversynede forkyndelse under brydnin-
gerne i tyverne; men kredsen eksisterer ikke mere. Den har
næppe haft varig betydning. Man søger de almindelige gudstje-
nester og arrangerer ikke særlige møder!

Omkrin g 7920 nævnes en grundtvigsk kreds og navne som
Anders Mikkelsen, Rødding og Johan Christensen; - der blev af-
holdt foredrag og månedlige gudstjenester i Vildbjerg kirke ved
grundtvigsk sindede præster. - En grundtvigsk ungdomsforening
angives i 1949 at have 220 medlemmer.

Ved menighedsrådsvalget i 1957 blev der på liste A afgivet
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260 stemmer og valgt tre medlemmer i Vildbjerg. På den indre-
missionske liste B blev der afgivet 323 stemmer og valgt fire
medlemmer.

Provsten og fru Davidsen deltog, som skik og brug var, i fester
efter bryllupper og sammenkomster efter begraveiser og var med
til møderne i missionshuset. Men Davidsen holdt en vis rimelig
afstand til folk, lidt "aristokratisk", men venlig og forngjelig; f.

eks i lærernes kreds kunne han holde særdeles underholdende
og morsomme bordtaler. Efter opfordring taite han også somme-
tider uden for sognene, - men bl. også ved ungdomsmøder i Rød-
ding.

Provsten var mediem af forskellige bestyrelser, f. eks. Møltrup
Optagelseshjem, Haslev gymnasium m. fl.

Siden 1933 havde sognepræsten ikke været "fødL" formand for
skolekommissionen, men skulle stadigv æk føre tilsyn med
kristendomsundervisningen i skolen, en opgave, Davidsen - som
valgt medlem og formand - tog meget alvorlig, f. eks. ved besØg,
når der var årsprØver i faget. Hans grundighed kom også til ud-
tryk ved ansaettelse af nye lærere, som han aitid ville have en
personiig samtale med inden skolekommissionens indstitling. Ved
festligheden i forbindelse med den ariige translokation holdt han
gerne en taie, - et ar om ,,ikke at sjuske"! ltrår han som formand
ledede skolekommissionens rnØder, arbejdedes der måIbevidst,
og i det hele tagetvar han til det sidste en god støtte for skolele-
deren. ved den nye skolelovgivning i lg72 fø\te mange, at nu
brast det sidste bånd mellem kirke og skole, - men denne forbin-
delse kan goct trives på en god måde udover det rent admini-
strative"

Fru Inga Davidsen var saerdeies åben og livlig. FIun ledede
DMS-kvindekredse både i Vildbjerg og Nøvling.

I 1953 blev den bygget en ny praestebolig på Lysgårdvej.
- Frovst Davidsens prædikener var ve1 gennemarbejdede, og

en kirkegænger udtrykker det sådan: "Han siger altid noget ti1
mig!" - overfor en kritiker af de bestående forhold udtalte mis-
sionær E. .Iohannessen: Vi mente nok, at vi kunne være tjent
rned at sj.dde under provst Davidsens prædikestol. Det var i hvert

27



fald en forkyndelse, der "drev på Kristus". I L952 opgives kirke-
gangen til 10 og 8 % (Vildbjerg og N6vling). Kirkelig interesse og
velvilje. Det kirkelige initiativ er hos indre mission, der er frem-
herskende. Der er mange "kredse", et omfattende børne- og ung-
domsarbej de samt en grundtvigsk ungdomsforening.

Ved afskeden i7972 flyttede provsteparret til HelsingØr. - De-
res 3 sønner boede aIle i København. - Her døde fru Davidsen i
1978. I forbindelse med sit andet ægteskab flyttede Davidsen til
Roskilde og døde d6r i 1986.

Ved et afskedsinterview ti1 avisen udtalte Davidsen, at han
havde valgt at gå som 65-rårig, mens han endnu nogenlunde havde
kraefterne i behold, og fordi provstearbejdet på grund af decen-
tralisering var vokset betydeligt. Harr udtalte sig behersket og
fordomsfrit om de "sædvanlige" spørgsmål: Kvindelige præster,
papirløse ægteskaber, kirkens ritualer, om folkekirken stadig er
"folkets kirke". - Han mente ikke, at præstedragten rejser nogen
barriere mellem kirken og folket, da den jo kun er noget ydre. - I
Øvngt håber han ikke, at han har stået pa en praedikestol for
sidste gang! - På spørgsmåIet om, hvad et langt liv som praest
havde lært ham om mennesker, svarede han: At mennesket er
sig selv til alle tider. Det duer ikke til at være sin egen herre,
men trænger til at have en herre over sig, nemlig kirkens herre.

Kilder:
P. Nedergaard: En dansk præ.ste- og sognehistorie.
Samtaler med tidligere korufirmaruder og øndre, der husker de to
præster.
tldklip fra auiser samt Indre Missions Tidende.
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Provst Davidsen s konfirmandhold 1 gG7

@ u er st : I ng er ou e s en, Anneli s e C hri st en s en, S u e nd H ø gh rhom s e n, Ann a
Larsen, Allan Pedersen, Niels Krogstrup, Edel Vestergaard, Johannes
crørfiæk, Joltannes Fuglsang, Møry Poulsen, Hans Jensen, ??, Elty
verudelboe, ole Feldborg, Lars Jørru Thusing, ??, trrans ped,ersen, Johan
Krogstrup, Erna Barslund., Poul Erik l,{yborg, Inger ped.ersen, Anna
Margrethe Andersen, oda Damgaard, Birgit Nellemann, Grethe
,Iqrgensen, proust Dauidsen, Sorja Hedegaard, ??, Laura Falsig, Grethe
I{edegaard.
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trolitiassistent N. C. Fetersen
Uddrag af foredrag holdt i Baunekirkeru i T;6rring j"gBS

Opvokset i Skive
Jeg må tilstå, at jeg har haft en ganske usædvanlig spæn-

dende, interessant, saerpræget og lærerig tilværelse, hvad jeg er
taknemmelig for og nu i udpluk vil delagtiggøre andre i. Indled-
ningsvis vil jeg sige, at jeg er opvokset i Skive, og min barndom
var før og under den 1. verdenskrig. Jeg gik i Skive kommunale
mellem- og realskole og blev konfirmeret 7917 i krigsarene. Præ-
sten var en ung mand, pastor Balslev, som var indkaldt til
sikringsstyrkerne og mØdte hver gang under konfirmations-
undervisningen i militæruniform. Efter afsluttende eksamen i
skolen 1919 kom jeg i lære i kolonialfaget i frre år og grk på han-
deisskole. Efter udstået iæretid aftjente jeg min værnepligt ved
iivgarden.

Ved livgarden
Det var en stor omvæltning i min tilværelse at skulle rejse

helt til København, for på det tidspunkt havde jeg aldrig veeret
hjemmefra.

Jeg må dog indrømme, at jeg blev glad for soldatertiden, der
gav uforglemmelige minder og oplevelser, som jeg nødig ville und-
være.

Vinteren 1923-24 var lang med megen sne og frost, og da Jæ-
gersborg kaserne egentlig var en sommerlejr og slet ikke bereg-
net for vinterrekrutter, frøs vi bravt. Opvarmningsmulighederne
var ringe, uniform og udrustning var hver dag gennemblødt, og
tørremulighederne var mangelfulde. Vandet frøs i barakkerne,
så vand måtte hentes fra køkkenbarakken, så det var en streng
tid, og der var megen forkølelse og sygdom blandt rekrutterne.

Den efterføIgende sommer L924 blev til gengæ}d meget varm
og solrig, så det blev en svær opgave at stå kongevagt med bjør-
neskindshue og sveden løbende i striber ned over kinderne. Det
blev dog en uforgiemmelig oplevelse med vagttjeneste på aile de
kongelige slotte: Amalienborg, Sorgenfri, Fredensborg og endvi-
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dere Hvidøre, hvor enkekejserinde Dagmar boede omgivet af, en
stab af kosakker og russiske tjenestefolk.

Kon:mis i Ejsing ved Vinderup
Efter hjemsendelsen i 7924 fik jeg piads som kommis i en blan-

det landforretning i Ejsing ved Vinderup, hvor jeg var i 4 år. Det
var en forretning af den helt gammeldags type, som sikket flere
husker, hvor der var strøet sand på gulvet, og hvor man grk i
treesko. Der blev handlet med alt muligt: kolonial, growarer, reb
og isenkram sarnt småting i manufaktur og meget andet.

Mange andre husker sikkert den ejendommelige duft, scm i
en sådan forretning str@mmede 6n i rnØde alierede i døren, en
duft, som var en blanding af tjæret reb, garnmel ost, spegesild,
klipfisk, petroleum, kaffe og meget mere. Denne duft er fuldstaen-
dig forsvundet fra supermarkederne i dag.

Under disken havde vi en traekasse med grovskåret røgtobak
til lange piber og kardusskrå til fri afbenyttelse for kunderne.
Foran disken stod en lang bænk, som kunderne kunne sidde på,
mens de blev ekspederet.

Arbejdstiden var lang, for allerede kl. 6,30 korn de første mæike-
kuske til døren med ordrebøger fra kunder på landet. Det var ret
store mængder varer, der skulle samles sarnmen i tidsrummet,
indtil mælkekusken igen kørte fra mejeriet.

Der var travlhed dagen igennem, men jeg frk også efter dati-
dens forhold en stor løn,75 kr. om måneden + kost og logi. I trj-
sing traf jeg min kone, der var handelsuddannet i manufaktur-
branchen med eksamen fra den jyske Handeishøjskoie. Hun var
meget musikinteresseret og havde organisteksamen.

Ansaettelse ved politiet
Det var dårlige Økonomiske tider sidst i tyverne. Der var ikke

mange penge mellem folk, og jeg turde ikke tænke på selv at få
forretning. Da jeg havde været forlovet i B ar og gerne ville have
en stilling, jeg kunne grfte mig på, søgte jeg ind til politiet, og frk
den 1. juli 1928 ansættelse i København, og kom på politiskolen.

Jeg blev stationeret på det yderste Nørrebro på station B i
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Hi1lerødgade. Det var et uroligt, typisk arbejderkvarter med
mange småhandlende og utalligt mange værtshuse.

Uniformen var dengang en lang, dobbeitradet skødefrakke med
liwem, hue og hjeim samt en politistav, en {løjte og et par hånd-
jern. under patruijering skulie der bæres hvide handsker.

§enesten bestod væsentligt i patruljering op og ned ad ga-
derne, og det var i sig selv en spændende og interessant op1.-
velse.

Politiets tjeneste var dengang noget anderledes end i d,ag. Der
var ikke så mange færdselsuheid, for der var få motorkøretØjer.
Til gengæld var løbskkørsei med hestekøretfijer ret dramatiske.

I)er var ingen lysregulerede gacekryds som i dag, men på de
stærkest trafikerede steder skete færdselsreguleringen af en
betjent med store armbevægelser midt i gadekrydset.

om aftenen og om natten måtte berusede personer lempes hjem
eller i detentionen. Slagsma1 og gadeuorden var daglige begi-
venheder, og der vrimlede med løsagtige piger rundt omkring, så
der var nok at tage vare på. Der var mange husspektakler, når
manden kom fuld hjem.

Værtshusenes lukketider skulle jo overholdes, men det var ikke
aitid let, og tit kom det tii slagsmål i beværtningerne i det uro-
lige kvarter. Så blev politiet tilkaldt for at bringe gemytterne til
ro, men det var ikke altid morsomt at komme ind i en sådan
hvepserede, hvor tomme flasker brugtes som kasteskyts, og af-
brækkede stoleben brugtes til at slå med.

Der var stor arbejdsløshed på den tid, og på Grønttorvet og i
Fælledparken blev der afhoidt store folkemøder med flammende
taler. Folkemøderne endte altid som i dag med protesttog til Chri-
stiansborg med rØde faner, sang og musik, og så måtte politiet i
funktion for at holde styr på det hele.

Eksernpler fra tiden på Nørrebro
Når politiet ved de førnævnte demonstrationer var udkomman-

deret og stod omkring Christiansborg, var styrken under ledelse
af en højtstående overordnet, som havde ansvaret. I mange år
var det politiassistent Tværmoes, en aeldre, meget stor mand,
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der var bevæbnet med en knortekæp. Ivar optoget i en tid havde
pithgrt flammende taler, og tiden var inde, tii at optoget skuile
spredes, kunne Tværmoes, som ioven foreskriver med fabelagtig
tungefærdighed 3 gange råbe: tr kongens og lovens navn gå hver
til sit. Derefter blev stavene beordret frem, og der faldt drøje hrg
til alle sider. Men efter en sådan dag fortsatte urolighederne på
byens vaertshuse, hvor der tit opstod uroligheder og slagsmal.

Jeg fik min ilddåb på Nørrebro, og på politiskolen lærte vi ved
boksning og brydning mange tag og finesser, som vi kunne have
nytte af i prekære situationer. Det gæIder så vidt muligt om, at
holde ryggen mod muren, så man ikke blev angrebet bagfra, og
så gælder det om at slå først, og med fornøden kraft så hurtigt,
at modstand øj eblikkeligt udebliver.

Derved kan man klare en langt stærkere modstander.
Så godt som alle politifolk i København har større eller min-

dre shavanker som følge af håndgemæng, men jeg er sluppet
heldigt ved kun engang at have fået knust en ølflaske bag på
min hjelm og en enkelt gang forstuvet en hånd.

Politiet tog mere håndfast på tingene før i tiden. Der skul1e
ikke skrives så mange rapporte4 og mange ting kunne ordnes på
stedet. Tit måtte der dog håndspålæggelse til. Dengang var der
ikke nogen ombudsmand at klage til, så hvis 6n, der havde fået
en fortjentøretæve, iavede vr6vl, havde han fået for 1idt og fik en
øretæve mere, og så var det i orden. I dag ser det helt anderledes
ud, for nu risikerer politimanden hæftestraf eiler afskedigelse.

Jeg ved da godt, at jeg havde ord for, at næverne sad lidl løse,
men jeg vii da dertil sige, at jeg aldrig har slået uovervejet og
aldrig har tilføjet nogen alvorlig legemlig overlast. Men når en
ordre er givet, skal den selvfølgelig efterkommes, og så må det
ske på den måde, det bedst kan.

under patruljeringen kunne der, som jeg nævnte fgr, fore-
komme interessante og spændende episoder, og politiets opga-
ver er mangfoldige. Der er gode såvel som ubehagelige oplevel-
ser.

Af de sidstnævnte kan jeg fortæIle, at ca. en måned efter min
ansættelse patruljerede jeg en fredelig søndag eftermiddag på
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Nørrebrogade, da 3-4 småbørn kom hen og fortalte mig, at en
kone havde hængt sig nede i deres kæIder.

Jeg fulgte med børnene og fik anvist et rum i en mørk kælder-
gang, hvor jeg famlede mig frem i mørket og stødte mod et men-
neske, der hang ned fra et vandrør under loftet. Jeg frk samlet
rnin lommekniv frem. Men tænk jer den uhyggeiige opievelse, da
en dame på et par hundrede pund faidt ned i mine arme og sagde
bøh, da luften gik ud af hende.

Det var ikke så underligt, at tilkaldte kolleger bagefter sagde,
at jeg var noget bleg i ansigtet.

En anden gang havde en tandlæge anbragt sig i klinikstolen
og skudt sig gennem munden med et haglgevær, så blod og hjerne-
masse var sprgjtet rundt i hele iokalet, men det er jo den slags
uhyggelige ting, der forekommer under politiets arbejde.

Efter at jeg med skiftende dag- og nattjeneste havde været i
København i 5 ar og godt kunne tænke mig lidt roligere forhold,
søgte jeg den nyoprettede stiliing som landbetjent i Vildbjerg og
frk pladsen.

Laredbetjent i Vitdbjerg 1933
Det var en meget stor forandring og en heit ny tilvære1se, som

nu begyndte, og jeg har aldrig en eneste dag fortrudt, at jeg tog
dette valg, for jeg fgler, at jeg har haft mange gode og lykkelige
år, blandt gode og besindige mennesker, som vestjyder er. Et fol-
kefærd, som man komm.er til at holde af og respektere.

En landbetjents opgaver er meget forskelligartede, og den naere
kontakt til befolkningen og indsigt i aIles forhold er gavnlig i det
daglige arbejde og af stor betydning for alle parter.

Gennem de mange år er der også sket en stor udvikiing i poli-
tiet. Jeg blev ansat som den tredje landbetjent i politikredsen,
ioet der før kun havde været to, nemlig i lkast og Kibæk, og an-
sættelsen skete under Ringkøbyg amtskommune, for detvar før
rigspolitiets oprettelse i 1938. Arslønnen var pil2.200 kr. fast +
nogie tiilæg, og i dag synes det jo som en latterlig 1ille betaiing.
Politistyrken i Herningvar på i alt fem mand i ordenspolitiet og
tre mand i kriminalpolitiet, og der var to damer på kontoret og



en fuldmægtig.I dag (1985) er der under poiitiet i alt 135 perso-
ner, og det siger jo noget om udviklingen.

Mit første distrikt bestod af i alt 12 sogne i et område helt fra
Vorgod og ait det mellemliggende ud til grænsen ved Karup å, og
under en eller anden f,orm har jeg næsten veeret i alle ejendomme
gennem de mange år.

I et enkeltsmandsdistrikt er rnan ene om at løse opgaver af
politimæssig karakter og skal selv træffe mange beslutninger,
og derfor er det særlig interessant og lærerigt. Der ekspederes
meilem L200 og 1500 sager årligt i et landdistrikt, og der skal
skrives mere eller mindre i dem alle, så der er egentlig nok at
gøre.

I et samfund skal der nødvendigvis være }ove og regler, som
må føIges, hvis alt skal fungere tilfredsstiliende. Derved kom-
mer poiitiet ind i billedet, og da lovrnaskineriet på Christians-
borg altid er i fuld sving, kommer der stadigvæk nye Iove, og det
er næsten ikke muligt for almindelige mennesker at fglge med.

Vi er alle syndige mennesker, og så snart der kommer en ny
bestemmelse, er enhvers første tanke, hvordan jeg nu skal klare
mig uden om, og mange fristes til at bevæge sig med det ene ben
uden for den afstukne linie. Nar politiet dukker op, ser man folks
forskellige måder at reagere på.. Nogle erkender straks forseel-
sen, rnens andre stiller sig op og fg\er sig forfulgt og forurettet.

Politirnanden må så være bestemt og vise en korrekt optræ-
den.

Børns reaktioner kan også være forskellige, hvilket kan grve
besynderlige udslag. Det har jeg mange eksempler på og vil gerne
nævne et par stykker.

Eksernpler fna tiden som landbetjent
Jeg husker en gang for mange år siden, at jeg havde et ærinde

hos en gårdmand i r)6rring. Jeg var i uniform og standsede op
midt på gårdspladsen, hvor der stod en lille dreng på 4-S år uden
for stuehuset. Da jeg stod ud af bilen, og han frk Øje på mig, vendte
han pludselig omkring og Iøb hurtigt ind ad bryggersdøren. Man-
den kom ud af stalden, og vi fulgtes ad ind i stuen, for jeg skulie
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Juleoptog

str<rive noget. trfter 10,15 minutters forløb var jeg faerdig og skulle
gå, og kom så i tanker om drengen og spurgte, hvor han blev af.
Manden kaldte på drengen og ledte efter harn, og vi fandt ham
under den divan, jeg havde siddet på. Han så hetrt skrækslagen
ud, da han kom frem, og det viste sig tydeligt, at politiet ville
komme og hente ham, hvis han ikke gjorde sådan eiler sådan.
jeg måtte give mig tid til at snakke veniigt med drengen, vi biev
helt gode venner, og han fulgte mig ud tii bilen. Det er helt for-
kert aiforæidre at bruge politiet som bussemand for b6rn, tværti-
moci må børn gøres begribeligt, at de trygt kan henvende sig til
poiitiet, hvis de kommer i knibe.

F{eidigvis har jeg også opievet eksempler på, at selv små børn
har irist den tiliid og fortrolighed til politiet, som de rettetig bør
have.

Jeg gjorde holdt på torvet i Aulum, og en lille pige kom græ-
dende hen til mig og beklagede sig over, at en noget større dreng
havde driliet og siået hende, og hun bad om jeg ikke nok ville
tage mig af ham. Det lovede jeg selvfølgelig og trøstede pigen, så
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hun holdt op med at græde, oB hendes ansigt klarede helt op.
ltrun biev så glad, at hun sagde: Så må du fa min ttØre.

Det er skønt at mærke en sådan tillid, og det viser tydeligt, at
pigens forældre har bibragt hende en heit anden indstiliing og
en rigtig forståelse af hvad politiets opgave er.

Masser af lignende gode og fornøjelige oplevelser har jeg haft
gennem årene, og jeg kan sige, at blandt vestjyderne er der ud-
bredt forståelse for politiets vanskelige arbejde. Jeg synes over-
alt at have føit en aerlig fortrolighed og tillid, og det har jeg været
glad for. Jeg har mødt venlighed i alle befolkningslag, og jeg rne-
ner ikke at have skaffet mig ret mange uvenner.

En af de opgaver, der har været svaerest for mig at udføre var,
når jeg, som det er poiitiets pligt, skulle bringe meddeielse om et
pludseligt dødsfald til en familie efter færdselsuheid elier lig-
nende. Man føIer medynk med de mennesker.

Det var også kutyme, at landpolitiet skulle være med ved storm-
arkederne i Herning for at holde styr på den store tilstrørnning
af markedsgæster. Der var masser af gøgLpå markedspladsen og
flere øItelte, hvor der blev drukket bravt, og der opstod tit slags-
måI og uorden.

Om aftenen var der fuldt hus på Vestre gæstgivergård, men
der var lukketid kl. 11,00, og på det tidspunkt skulle aIle gæ-
sterne forlade lokalet.

Den første gang, ieg var med til denne forestiiling, var i efter-
året 1933 til oktobermarkedet, og hele politistyrken var i gang
med at få folk ud. Der sad tilsidst en enkelt mand ved et bord
midt i en stue. Han var meget beruset, kvaerulerende og ville
ikke gå ud efter en almindelig henstilling. Jeg flyttede derfor
nogle stole til side og tog kraftigt fat i manden bagfra, og så kan
det nok vaere, at det gik i en fart udad gennem døren. At han så
tilfældigt med lidt hjælp ramlede hovedet mod dørkarmen, er en
sag for sig, men han fløj ud over stentrappen og havnede på for-
tovet.

Bagefter sagde natbetjent Christensen til mig, at jeg godt kunne
sØgemin afsked, for den pågældende var en berygtet og velkendt
slagsbroder, der tidligere havde tyranniseret folk - endog poli-
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tiet. Episoden frk derimod den modsatte vrrkning, for næste gang
til stormarked, og samme situation opstod, rejste han sig straks
op, stak mig på næven og sagd,e: Dig respekterer jeg, for du kan
siå en øretæve. Der kunne berettes om utallige oplevelser, f. eks.
episoder fra de mange forsamiingshuse, hvor politiet dengang
havde tilsynet med de mange baller. Det vii dog føre for vidt at
komme ind på dette emne.

I tjenesten må politiet jo også tage sig af folk, der er kornmet
på livets skyggeside. Jeg tænker på de hjemløse og forhutlede
personer, både mænd og kvinder, der levede en ganske uværdig
og kummerlig tilværelse i fri luft eller i bølgeblikskure i
LersØparken i København, og jeg tænker på de farende svende
på }andevejene.

I mit distrikt havde jeg Møltrup optagelseshjem, hvortil jeg i
tidens løb har bragt utallige af disse vagabonder, men heldigvis
har udviklingen også givet disse mennesker en håndsrækning
med bedre livsbetingelser, og nu er omr/andrende vagabonder en
sj ældenhed.

FIer i Midtjylland har vi meget sjældent oplevet de helt store
forbrydelser, men jeg husker dog i sin tid det uhyggelige Tvis-
mord, hvor en farende svend slog en kone ihjel med en 6kse, mens
hun 1å i sin seng og sov. Vi havde også mordet på drengen Hen-
ning i HjøIlund plantage, men der har ret tit været, ornfattende
eftersØgninger af forbrydere fra andre egne.

Folitiets arbejde er jo langt mere omfattende, end folk i almin-
delighed aner, men det er interessant at have med mennesker at
EØre.

Besættelsestiden var et helt kapitel for sig, men dette emne er
blevet grundigt belyst fra mange forskellige sider, så jeg vil kun
kort nævne nogle enkelte lokale ting.

Det var en svær tid for os alle, som ingen ønsker at genopleve,
og saerlig vanskeligt var det for politiet, som efter regeringens
ordre skulle vaere mellemled mellem værnemagten og befolknin-
gen. Det var en utaknemmelig opgave samtidig at varetage be-
folkningen interesse og tilfredsstille tyskernes krav.
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tsrand på Vilbjerg hotel
En pudsig oplevelse var det dog, at værnemagten ville 1We

brug af Vildbjerg hotel til indkvartering. Der skete nemlig det,

at de pensionærer, som havde holdt til på hotellet aftenen {ør

udflytningen, holdt afskedsgilde i munter stemning. Derunder
opstod af uopklaret årsag ild i den gamle rejsestald, og iiden
forplantede sig til værelserne på hotellets øverste etage.

Alle gik i gang med at redde bohave. De gamle jernsenge med
madrasser og sengetgj, småborde, stoie, ja sågar servantestel af
fajance biev fra vinduerne kastet ned på gaden. Bestræbelserne
for at redde noget var enorm, men det meste blev jo ødelagt ved
den ublide medfart.

Herning brandvæsen blev tilkaldt. Det varede lidt længe, in-
den det kom, og der gik lang tid, før der kom vand i slangerne.
Brandfolkene havde ikke sær1ig travlt, alle syntes måske: Iad
det gamle bras brænde, så får tyskerne da kun ruiner. Det meste
af vandet blev sprøjtet langt over huset og ikke så meget på selve
ilden, og det førte til, at den tyske kommandant beordrede nogle

Hotellet 1915
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soldater til at overtage slangerne. Men en soldat, der stod oppe
!å 9" stige og sprøjtede, blev fuidstaendig gennemblødt af vand
fra brandfolkenes slanger.

Det hele var en festforestilling med byens borgere som tilsku-
ere i baggrunden, og tyskerne var rasende. Hotelet blev fuld-
stændig raseret, så der til tyskerne kun var en ruinhob.

.{fslutning
Der kunne fortælles om mange flere spændende oplevelser, også

om befrielsen, men herom har alle yist hørt om enkeltheder i
tilstrækkeligt omfang.

Det har vaeret udpluk om min tilværelse som politimand i 45
år, men ved siden af har jeg sorn andre haft et privatliv og med-
ieven i den rivende udvikling, der er sket, gennern årene.

r L4 æ var jeg medlem af menighedsrådet, hvor jeg var kasse-
rer. Jeg har haft flere bestyrelsesposter, hvor jeg bl. a. har arbej-
det med stadionanlæg, fiernvarmeværk (formand gennem 29 åi,
lokalhistorisk arkiv, den gamle smedie og meget andet.

I dr æt sforeningen s b e sty rel se 1 g S 8
Su. I{jær,V. Petersen, Johs. Christensen

K. Dahl, Molbech Pedersen, A. Jenseru, Cltr. Nielsen
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Friluftsbassinet 1938

Gymnastik på "stadion' 1938
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Landbruget - et tiXhageblik
ued konsulent Karl Gregersen

I den sidste halvdel af 1800-ta11et skete der en stor omstilling
i landbruget, idet billigt korn især fra det nyopdyrkede Amerika
blev eksporteret til Europa og gjorde kornproduktionen urenta-
bel for de danske landmænd. Der skulle andre prod,uktioner ti},
men danske bønder lod sig ikke slå ud. De havde med oprettelse
af højskoler og landbrugsskoler lært nye produktionsformer, og
hvordan man kunne samarbejde om afsaetningsforhold. Kornet
biev i stedet brugt som foder til husdyrene, og gennem andelsfor-
eninger fik man oprettet mejerier og slagterier og dannet eksport-
foreninger.

Dette indlaeg skal kort orntale tre områder, hvor rnan også i
vildbjerg og omegn var rned til at søge nye veje, så man i højere
grad kunne varetage de spørgsmil, der rørte sig på iandbrugs-
området.

Det drejer sig orn tre ornråder, sorn a]le tog ceres udspring
omkring århundredskiftet, rnen sorn nu ved generalforsamlings-
beslutninger er oph6rt.

1. Vildbjerg mejeri, oprettet i 1891 - nediagt i 1971.
2. vildbjerg og omegns landboforening, oprettet 188G - nedlagt

1992.
3. vildbjerg husmandsforening, oprettet 1908 - nedlagt lgg2.

1. Mejeri i Vildbjerg
Mandag d. 15. marts 1891 om eftermiddagen kl.2 blev der

a{holdt mØde i foredragsforeningen, hvor Niels Mouritsen, Vild-
bjerg Møl}e på bestyrelsens vegne indbød til at forhandle om op-
rettelse af et anrielsmejeri.

I 1886 var der indrettet et privat mejeri i Vestergade 1. For
5.000 kr. blev mejeriet overtaget af det nye andelsforetagende. I
1899 blev der bygget et mejeri på Burgårdsvej i nærheden af
den gamle skolebygning. Desuden blev der i tilknytning til meje-
riet opf6rt beboelse til mejeribestyreren.
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Vildbiere mejeri 1899

Det første ar blev der leveret 1.000.000 pund mæIk til meje-
riet, men allerede 10 år senere var mælkemængden steget til det
dobbelte.

Omkring 1930 blev der indvejet næsten 4 millioner kg mælk.
Der var 168 leverandører med 1375køer.15 leverandører havde
over 20 køe\ og 20 leverand ører under 4 køer.

Der blev producerct 152.000 kg srr,ør,2.470 kg mæIk og fløde
gik tilbage til leverandørerne, og det bysalg, man gennem alle
årene har haft, repræsenterede209.140 kg mæIk ogfløde.

Af inventar var der følgende med anskaffelsesår i paren-
tes:

Silkeborg indvejningsvægt (1930), Bismer udvejningsvægt
( 1916), Silkeborg smØrvægt ( 1910), Silkeb org flgdepasteur (7926),
Buaas koger (1928), Silkeborg forvarmer (1923), Astra kølema-
skine (1920), Titan centrifuge, 3000 kg (1915), Æfa centrifuge,
2000 kg ( 1920), Silkeborg kærn e (L922) og en Sabro kedel ( 1928 ).

Inventaroversigten, der er fra omkring L932 viser, at a1t in-
ventar fra 1891 er skiftet ud, og dele af inventaret er udskiftet
flere gange. Ligeledes fremgar det også, at en stigende mæIke-
mængde har medført investering i mere inventar, der desuden
havde en stØrre kapacitet.
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Formænd og mejeribestyrere
Mejeriet har haft 23 formænd i are-

nes Iøb. De første 14 havde en gennem-
snitsperiode pe 2 år, mens de sidste g

virkede i gennemsnit 6 ar.
Niels Mouritsen var mejeriets fØrste

formand, rnen kun et år. Chr. Larsen,
Rødding sad som sidste formand i 7 ar
og var dermed med til de forhandlin-
ger, der skulle til, for at mejeriet kunne
afvikles.

Der har i alt vaeret 6 mejeribesty-
tretre, men i. mejeriets levetid på 80 år,
en det vær'd at nævne, at C.V. Molbech
Federsen var bestyrer i over halvdelen
af tiden, nemiig 44, år fra 1915 tii 1gbg.

Han var bestyrelsesmedlem i F{am-
rrlerurn herreds rnej eristforening. FIan
har fået rnange søtrrrynedaijer f,or srnør
og adskillige bronzemedalj er.

C. V. Molbech Pedersen blev i 1959
afløst af sønnen L. Molbech Pedersen.

Em stabil periode
For dansk mejeribrug og dermed de

Iokale andelsmejerier har tiden fra
1886 og op til omkring 1960 været en
stabil periode med en stigende mælkeproduktion. I 1Bg0 blev en
dei af mælken transporteret til mejeriet på oksekærrer, senere
blev det udelukkende hestevogne, hvor hestene i den sidste tid
blev afløst af traktorer eller lastvogne.

Mejeriets sidste år
Sidst på året 1964 kom den første tankvoga til Vitdbjerg me-

jeri. DetbetØd, at mælken med lethed kunne transporteres over
større afstande. Man kunne udnytte stØrre maskiner på stØrre

C.V. Molbech Pedersen

Chr tr-arsen



mejerier, og nu gik det den modsatte vej med mejerier, idet det

ene mejeri efter det andet blev nedlagt'
ved den ordinære generalforsamling den 2. november 1970 ved-

tog man at nedlægeå Vilabjerg mejeri pr. 1. oktober 197L, og be-

stemmelsen blev senere stadfæstet ved en ekstraordinær gene-

ralforsamling.
Nedrivningen blev påbegyndt sidst på vinteren i L97 2. Størst

opmærksomhed samledes om sprængningen af den 20 meter

høje skorsten. Det skete de1.27. marts, hvor 300 tilskuere over-

værede den praecision, hvormed militæret udførte arbejdet'

Skorstenerl sprænges

Ved den sidste ordinære generalforsamling, kunne formanden
gdr. Chr. Larsen, Rødding konstatere, at der de senere år havde
været en nedgang i mælkemængden. Koantallet i leverandØ'
kredsen var gået ned, og 10 leverandører var holdt op, så der nu
var l-00 leverandører tilbage.

MæIkemængden var på 5.160.000 kg, og de seneste to år var
mængden pr. ar faldet med 300.000 kg. Udviklingen var gået i
den retning, at man på,regnede en nedlægning, og derfor var der
i mejeriet ikke investeret mere end højst nØdvendigt.

Mælken blev herefter leveret til mejeriet ARINCO i Videbæk
eller til Snejbjerg mejeri.
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2. Vildbjerg og Omegns l_,andboforening
blev oprettet 20. april 1889. som på så mange andre områder
dengang var det ikke en landmand, men lægen carl oluf Hein-
rich Kissmeyer, der tog initiativet.

Han blev foreningens første formand, men blev distriktslæge
på Fær6erne i juli 1889, hvorefter chr. Meldgaard, Rødding blev
formand for I andboforeningen.

Helt fra 1920'erne har vintermøderne med faglige og kultu-
re1le foredrag været nogle af landboforeningens mærkesug".. For-
skellige konsulenter, forsøgsmedarbejdere og organisationsfolk
har medvirket ved disse mØder.

Ligeledes startedes tidligt en aftenskole for unge landrnænd,
en aktivitet, der med stor tilslutning brev fastholdt helt op i
197O'erne

F orrnaend
vildbjerg og ornegns Landboforening har haft 20 formænd gen-

nem årene, enkelte kun for et eller to ar. Det gaelder bl. a. Niels
fuIouritsen, der bestred posten fra 18g8-1900. Af landboforenin-
gens jubilæ-umsskrifter fremgår det, at han havde Vildbjerg
mglle, og Knud Lysgård, St. Lysgaard havde en vandmØlle. Vind
og vand har sin gang, fnemgår det, og når der ikke var vind nok,
gik Niels ud og blæste på vingerne, og var der ikke vand, gik
Knud ud og "Iod sit". Hvad resultat, de
kom til, meldes der ikke orn. Gdr. Jens
Clausager, "Sinding M6lle", Sinding var
formand r2t ix fra 1900 -L921. Han havde
mange tillidshverv, bi. a. en tid som fol-
ketingsmedlem.

tr hans formandsperiode startede hus-
rnandsforeningerne op, og i 1913 blev
pianteavlskonsulent Andr. Binderup an-
sat i samarbejde rned Hammerum her-
reds landboforening.

I 1941 blev Hedeboernes samvirkende
landøkonorniske foreninger dannet, og Jens Clausager
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piante avlskonsulent Søren Nørlund Chri-
stensen blev ansat. Vildbjerg og omegrs
iandboforening ville i første omgang fort-
sætte med konsulent Binderup fra Her-
ning, men aret efter var man med under
den nye sarnmenslutning. I perioden fra
slutningen af 1950'erne har formands-
perioderne med en varighed af 6-9 år,

kunnet videføre landboforeningens stabi-

litet.
Sid.ste formand var Marthinus Clau-

sen. I hans formandsperiode stoppede
også Herning landboauktion efter 25 ir
med husdyrsalg- og køb.

Dyrskuer
Landboforeningen har gennem årene a{ho}dt adskillige dyr-

skuer, det sidste i 1967, hvorefter man siden har været med-
arrangØr af dyrskuet i Aulum.

Dyrskuekataloget fra 1905 ornfatter 22 nurnre med heste. Der
er ikke angivet race, men hestens farve og alder fremgår. Der
var 46 numre kvæg af jysk race, 2 tyre af fremmed race, og 3

samlinger af andre racer. Samlingerne af andre racer bestod af
korthorn, fynsk og rødbroget. Desuden var der svin, far og fiet-
kræ. I det hele taget var der ingen angivelse af afstamnings-
forhold.

I 1939 ved jubilaeumsdyrskuet var der i kataloget adskilligt
flere oplysninger. 35 heste var afjysk race og2 af belgisk. De 35
numre med kvæg havde nu en klar inddeling i Jydsk kvæg, Rød
dansk malkerace og korthorn. Der er anført far og mor, og ad-
skillige af disse er optaget i stambogen. Der er udstillet 14
katalognumre svin af landrace og L af yorkshire og for alle er
anført afstamning.

Der er udstillet et far og en del fierkræ.
Dyrskuet i Aulum arrangeres stadigvæk med uformindsket

tilslutning, og derfor vil det være rimeligt at fastslå, at arbejdet

Marthinus Clu.userl
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med dyr og udstillingen af dyr også i Vildbjerg og omegns landbo-
forenings levetid har vaeret et bærende element.

vildbjerg og omegns landboforening blev nedlagt i februar
7992 og gik sammen med naboforeningerne ind i den ny
Fledeboernes landboforening. Af avisreferaterne fremgik, at der
var så mange spørgsmåI vedrørende sarnmenlægningen) at det
påtaenkte gravgl blev ,ddelt tidligere end bereg"et. Det med-
førte, at ikke flere vilie have ordet.

,A.mts- og landsorganisation
1903 oprettedes De samvirkende landøkonomiske Foreninger

i Ringkøbing amt, et sted, hvor de lokale landboforeninger kunne
drøfte spørgsmal af fælles interesse.

Denne forenings nuvaerende formand, Martin Merrild, Hjerm,
har sine rØdder hos de generationer, der har varetaget bestyrel-
ses- og udvalgsarbejde i Vildbjerg og omegns landboforening.

De danske landboforeninger har haft mange markante for-
mænd, bI. a. Anders Andersen, Benzonslyst (19G0-1978) og H.O.A.
Kjeldsen, I-erkenfeldt (1973-1995). Nuværende er Peter Gæmelke,
Vejen.

3. Vildbj erg husmandsforening
biev oprettet den 10. februar 1908. I lovene fremgår det, at for-
eningens formåI er at forøge interessen hos de mindre jordbrugere
for betydningen af at få størst muligt udbytte af sin bedrift, bI. a.
ved aJholdelse af foredrag og gennem samtale om spørgsmåI, som
har såvel økonomisk som almen menneskelig interesse for de
mindre jordbrugere

Medlemsbidraget var en krone om året, og betalte man ikke,
blev man slettet som medlem.

I øvrtglt, indeholder vedtægterne udførlige bestemmelser for ge-
neralforsamling, bestyrelsesvalg, regnskab og revision.

Ved starten var der omkring 45 medlemmer. I årene 1940-7962
var der omkring 120 medlemmer, hvor en del af medlemmerne
kom fra byerhvervene.
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Fra omkring 1962 gik medlemstallet nedad, og foreningen blev

nedlagt 10. marts 1992.

Når man kigger i husmandsforeningens protokoller, der opbe-

vares på lokalarkivet, ses det, at nogle opgaver har været udført
gennem næsten alle årene. Det drejer sig om roehakningskonkur-

furl.", der tidligere samlede op til 50 deltagere. Det gælder mark-

vandringer, der med ledelse af pianteavlskonsulenterne samlede

tt"J.ttl:'å'#11sm 
ands forenin ge r havd e et s am arb ej de un der

husmandskredsforeningen, bl. a. den faglige vejledning med an-

sættelse af konsulenter. Konsulentvejledningen foregik endvi-

dere i samarbejde med landboforeningerne.
Næsten hvert år er afholdt en udflugt. Den grk f. eks' i 1940 pr'

cykel til Peder Pedersen, Vesterly i Aulum samt til Skærbæk

møIIe. Gennem årene har 22 forskellige personer varetaget for-

mand,sposten. Den sidste er Christian MøIler Nie1sen, Korshøj-

vej 14 med 6n al de leengste perioder fra 1980-1992, kun over-

galt af vognmand Jens Kr. Jensen, der var formand fra 191L-

1927 .

Vildbj erg kredsforening
Den 30. april 1910 oprettedes Vildbjerg kredsforening, hvor

Vitdbjerg husmandsforening blev tilsluttet sammen med de 1o-

kale naboforeninger.
Man frk med kredsforeningen en organisation, der kunne va-

retage de faglige og landbrugspolitiske opgaver, som landbofor-
eningerne tidligere havde hjulpet husmandsforeningerne med.

Det gialdt først og fremmest administrationen af beiøb afsat
til præmier og rejser til husmænd.

Beløbene var afsat i forbindelse med loven om oprettelse af de

første statshusmandsbrug i 1899.
Jacob Korsh6j, Vildbjerg, våf foreningens formand i årene 1932'

1950, en periode, hvor man sarnmen med landboforeningerne i
området oprettede Hede-boernes samvirkende landøkonomiske
foreninger, og hvor konsulent Søren Nørlund Christensen blev
ansat i 1941.
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Jacob Korshgj Thoruøld Lund Andersen

I 1919 købte kredsforeningenen ejendom i Lundby i Aulum.
Ejendommen var på 18 tdr. land og blev indrettet som forsøgs-
gard.

I 1927 blev forsøgsgården solgt efter flere år med forskellige
uheld. Musene skar kornet om vinteren, så det var uegnet tit
sædekorn. Tit frøs kartoflerne, så de var uanvendelige. Det bela-
stede økonomien, og man stod ved salget med en gæId.

I 1933 var gælden dog betalt, og siden har kredsforeningen
haft en god økonomi.

I 7992 frk kredsforeningen navneforandring til Hedeboernes
familielandbrug. En af den nyere tids formænd var Thorvald
Lund Andersen, der nåede at holde 25 ars jubilæum på posten.
Han var formand fra 1961 til 1987

Nu er de lokale husmandsforeninger nedlagt, og samtlige op-
gaver inden for husmandsforeningerne er overtaget af familie-
landbruget.

Inden for De danske husmandsforeninger har bl. a. markante
navne som Peder Jgrgensen, Slagelse ( 7957-lg73) og Chr. Søren-
sen, Holsted (1,978-1993) præget arbejdet. For tiden er det peder
Thomsen, Holstebro, der tegner Dansk F'amilielandbrug/Jrus-
mandsforeningerne.
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{semkrarm i Vildbjerg fra før 1900 og på vej
ånd i år 2000
ued fltu. isenkræmttler FYank Guldager

For godt 100 rar siden levede befolkningen i Vildbjerg meget

primitivt. Der blev ikke stillet ret store krav til materielle goder.

briften rundt på gardene var helt uden nogen form for mekani-

ske hjaelpemidler- Kornet blev høstet med le, tærsket med plejl

og senerå malet ved mØllerne, der brugte vandm øIIer eller vind-

*øtt.r. Æt brød blev fremstillet hjemme af melet fra disse 1.6.ØI-

ler. Man fremstillede også selv det meste af det personlige tøj fr
ulden fra farene. Man var næSten selvforsynende, og de varer
man ikke selv kunne fremstille, fik man gennem de omvandrende
handelsmeend eller fra de dengang forholdsvis små handelsbyer
Herning og Holstebro.

Først omkring år 1870 blev den første købmandsforretning star-
tet i Vildbjerg. De førstn år var der flere forsØg forskellige steder,

efter at den første (Niels Husted) var gået fallit. I 1876 blev den

første rigtige købmandsforretning oprettet af Niels KarI Jensen.
Det var i den forretning i Bredgade, som købmand Svend Iver-
sen overtog i 1946. Han overtog den efter Severin Meldgård, der
havde haft den siden sin faders død t L}LT . Faderen købte den i
1879 af Niels KarI Jensen. For nuværende trar "Døgngrillen" til
huse i bygningen.

Der var i det hele taget en ret god indvandring af håndvær-
kere og handlende i de sidsLe20 ar af forrige arhundrede. Mange
af disse fik også startet en virkelig god og levedygtig virksomhed
på benene, selvom det også dengang var ret normalt med fallit-
ter.

Hele samfundet, både lokalt og på landsplan skiftede på den
tid meget markant struktur. Fra at være primitivt selvforsynende,
blev befolkningen mere og mere afhængig af at kunne købe de
færdige varer. Derved blev der banet vej for industrialiseringen,
for varerne skulle jo fremstilles et eller andet sted. Vareudbudet,
efterspØrgslen og kravene til specielle varer, hjælpemidler og i
det hele taget de daglige fornødenheder, steg så meget, at der
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blev brog for speciatrforretninger.
Det var saledes et naturtigt led i udvikxingen, at i. p. F{ansen i

1895-1896 byggede en f,orretning med varer, der var heit neodsat
kolonialvarer. Det drejede sig om jern, glas, porceiæn, køkke ntØi,
værktøj og trævarer samt landbrugsmaskiner. tr. p. Hansen drev
denne forretning (Bredgade 4 - nu IMERCO) i et par år, hvoref_
ter han byggede den hjørneejendorn, hvor der i dag e, tandlæge-
klinik. Isenkramforretningen blev overtaget af Andreas Jensån,
der drev den indtil 1985.

Flvordan var så handelen dengang? Ja, der går mange histo-
rier fra tiden indtil 193b. Bl. a. skulle alle kunder jo vige, når en
af de store bønder kom ind. Andreas Jensen havdl ogsa en spe-
ciel måde at takle tingene på, f. eks.: En kunde kommer ind for
købe en pakke søm.

svar: " det er sØrenfo et så godt, ka' du et nywwes mæ' en hal'
pak. Hejsen ska' a te o' bestil'hjem". Eller et møde mellem et par
af egnens bønder i forretningen. Den ene Kr. Gyldenlund har
købt en ajlerende og venter i butikken, da Laust Merrild kom-
mer ind og køber ngjagtig den samme ting og går igen. Den før-
ste kunde spørger: Hvorfor skulle han give 2 kr. mere end mig.
Svar: Jo han plejer o' prut' så møj o æ pris.

selvfølgelig stod der også en spytbakke ved siden af kakkelov-
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nen, som mændene forsØgte at ramme med spytklatter af skrå

eller snus.

GtrXdagertiden
x året L935, nfiagt1g c. 15. september, overtager zeLna og Kr'

Guldager, som ur *i". foræIdre, forretningen. Min far, der var

glarmestersØn fra Skive, oB mor, som kom fra Skanderborg, købte

hele huset og varerne for 22.500 kr. NIin far var udlært i Skive'

derefter en tur i Æborg og sidst i Århus, hvor han samtidig var

på dekoratørskole' ore ,.,,n,..,.i r,Tr k Gurd-
De havde forretningen til Lg73,hvor vi (Ingelise og Fran

ager) kom hjem. Tiden fra 1935 og frem til 1973 var praeget stærkt

af opstarten til og tiden under 2. verdenskrig. Der blev snart

rnangel på varer under krigen, og maII var glad, når blot man i

isenkram kunne få fat i glas-, porcelæn, fajance osv. Min far havde

nogle udtryk, som han efter sigende brugte såsorn: "Det kan vi

skaffe - eller det har vi med rutlbilen i morgen". Der var nemlig

flere isenkramgrossister i Herning, og bussernekøtte flere gange

om dagen. Hvordan var så livet i et "isenkræmmerhus"? HeIe

familiJn hjalp til i dagligdagen. Min bror (John, som i 1953 døde

af kræft, 16 år gammel) og jeg pakkede varer ud, når der kom

store treekass", fru Århr.s, Odense og København. Vi brækkede

Lågene op, og så var tingene ellers pakket ned i halm- Der var

sp"røjtet "u"å 
over, for at det kunne ligge taet og fast. Sømmene

blev banket ud og halmen fyldt i kasserne igen, og til slut biev

iåget igen lagt På.
Når der var 23-30 tomme kasser, Iånte vi en stor trækvogn fra

stationen (af Simon Holbech og Marius Olsen)'
Efterhånden var vi så dre'v-ne, at vi ned ad stationsbakken satte

os op på stangen, og lod trækvognen selv køre ned til stationen

*"d laesset. Vårerne blev meerket og sat på plads om aftenen og

iweekenden.Vikørteogsåudmedvarerogkunnebrugelangtid
på at skændes om, hvem d.er sku1le køre ned til Morten Nygaard'

iC*a"., Iå, hvor kommunens administrationsbygningen nu 1ig-

ger). Regningerne skulle også ud, og det gav også store oplevel-

ier. 81. ,. ,"å en af byens læger (Eberholst), som vi kom til igen
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og igen- trludselig kunne vi blive kaldt med ind i stuen, hvor viblev præsentgrn-t for regrringer fra forskeilige. Regningerne varanbragt i en skåI, og \ri nt 1o,, at trække 6n af dem. Det var altidspændende at se, hvem der blev udtrukket, ellers måtte 
'i kommeigen næste måned.

varesortimentet aendrede sig også gennem årene. Landbrugs_maskiner gled ud, og ind kom il. 
". 

tåg.iøj. Det rru..f*ndendefor os drenge, når der kom legetØjlU.* til jul. Så listede vi ind ibutikken og prøvede tingene af om aftenen. Der brev drønet rundtpå trehjulede cykler meliem reorerne, så det kostede af og til envase eller andet, der stod i vejen. Dei sjove er, at det gentog sigmed vore egne drenge Jan og Ki-, ,rå. ø sidst i 60,err]e og fØrsti 70'erne kom hjem til farmor og farfar, men da sagde de ingen_ting.
I 1973 koT Ingelise og ieg hjem og grk i kompagniskab medfar. vi havde bogt i Kolding i I 

-to,n"år"jug 
bI. a. ioJ ro".konom_

eksamen i handel . lgTs havde far 40-År, jr.urt*.,^ a. 15. sep_tember, og samme år overtog vi alene butikken. Gennem årenehar vi lavet mange omforanåringer og fl".u udvidelser af butik_ken. sortimentet har også skiftet m"d tide.r. vi har haft Øi, smyk-ker, bælter, legetøi, havemøbrer, værktøj osv., men kører nu etrent IMERCO koncept. Jubi1æer har vi også holdt, _ 50 år i nav_net Guldager i 1985. Men den arlerstørlte oplevelse for os ogpersonalet var, da vi holdt 100 ars forretnirrg.;rbltæum i 1ggb.Det var en uforglemmerig opleverse, som jeg tror, byen også virhuske. 81. a. var vi alle iklae dt tøj som ro, ioo år siden.
Tiden går videre. Jeg blev spurgt, om jeg ville skrive lidt omlivet i "kræmmergården" gennem 100 år. Det svære er blot at fåholdt igen, for med det uroligt spændende liv, ieg har fået lov at

have, er oplevelserne helt fantastiske. Nu kanjeg, som efterlønner,
oven i købet have den store glaede, at se rnagRco, vildbjerg ervidere på vej ind i et nyt århundrede - og et nyt årtusinde. Her_
med er det ikke gjort, men allermest glæJer dei, at det er med enny generation Guldager ved roret. vor svigerdatter og søn, Gitte
og Jan overtog forretningen i aprii 1ggg. åittu står får den dag-lige drift, og Jan orclner regnskatet. (Han har job som regnskabs-



chef hos Blue Tel, Herning). De overtog ikke blot forretningen,

men også personalet: Ingelise (min kone) salnt Mona Rasmus-

sen og llanne O1sen, =o* har været her i henholdsvis 19 og 22

år.
Jeg vil gerne her ved slutningen af dette århundrede og ind-

g*t gln tlidet nye årtusinde ønske alle et rigtigt godt nytår'

Ingelise og Frank Guldager
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vildbjerg gennem det tyvende århundrede
u ed fhu. k ommunaldirektør Verruer Eb d,rup

Niels Mouridsen og jernbanen
Vildbjergs vækst skyldes faktisk en mand: mØller Niels

Mouridsen. Han var en fremsynet mand, der både kunne læse
og skrive og begå sig på de bonede gulve. Det er hans fortjeneste,
at der kom læge, dyrræge og apotek til byen. net vå, 

-";.u 
ham

der fik jernbanelinien Herning-Holstebro drejet omkring vild-
bjerg ved hjælp af DSB's stejleste jernbanekurve. Desværre døde
Niels Mouridsen inden jernbanen offrcielt blev åbnet, og der er
ingen tvivl om, at vildbjerg havde vaeret en betydellg stårre by i
dug, såfremt han havde fået lov at leve lidt længur"."

vildbjerg var på det tidspunkt ved at udvikl" .1g til en tille god
handelsby med mange forretninger, håndværkere m.v. og travde
blandt andet tre hoteller eller gæstgivergårde, og heraf havde en
ret til udskaenkning af stærke dikke, nemligtet nuværende
Ilotel Vildbjerg.

Vildbjerg fik også på et meget tidligt tidspunkt bygget et el_
værk, og byen havde gadelys før Herning.

Udviklingen hærnrnes
Efterhånden som der kom forretninger til Sørvad, Timring, Sin-

ding og vorgod svandt vildbjergs kundeopland og byen stagne-
rede. Den omstændighed, at Timring sogn brev 

"art 
itt som en

selvstaendig kommune i 1g0G bidrog sikkert heller ikke til by-
vækst i Vildbjerg.

Bygningen af Vildbjerg skoles gule fløj skabte også så megen
strid i kommunen, at hele sognerådet blev udskiftet i 1g09 på
grund af skolebyggeriet, og den nye sognerådsformand skuile
have udtalt, at han ønskede kun to skorstene i vildbjerg -
mejeriets og kirkens.

I 1912 stemte 75 Vo af befolkningen for, at Hotellet ikke 1aen-
gere måtte sælge stærke drikke. Elværket der producerede jærm-
strøm, var en hindring for en industriudvikling idet industrien
viile have vekselst rø:rr,. En planlaltjernbaleforbindelse mellem
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Skjern og Skive, og som vilte have gjort Vildbjerg til et jernbane-

knudepunkt kom aldrig længere end til videbæk.
Den omstændighed, åt a"t var landmænd der sad på flertailet

i sognerådet bidrog sikkert heller ikke til byvækst, idet de ikke
kunne nænne at bruge god landbrugsjord til huse, haver m'v'

Man har vel også på det tidspunkt været bange for, at en social-

demokratisk bybelolkning skulle tage magten i sognerådet med

de "katastrofei" dette kunne medføre. Det var den frygt, der i
1906 fik Timring til at forlade sognefællesskabet.

I\troget skete dår dog i d,isse år, hovedgaden ivildbjerg biev bro-

Iagt, Js i 1g86 blev alderdomshjemmet bygget. Det var også dette

".]"r, 
kreds af borgere med Dahl Knudsen og Carl Poulsen i spid-

sen frk etableret Vildbjerg friluftsbad.
Især tilblivelsen af alderdomshjemmet skabte stort tøte i kom-

munen, mange mente ikke, man havde råd til sådan noget, men

rådets eneste socialdemokratiske medlem Carl Poulsen (7927-

1937) frk skabt et spinkelt flertal for projektet, hvorefter han
som tak herfor, blev stemt ud af sognerådet.

Landbrugskrisen i trediverne har ganske givet vaeret hård ved

et landbrugsområde som Vildbjer E, oE under krigen kunne der
ikke ske nogen udvikling.

Efter befrielsen
Vildbjerg slap nænsomt igennem de fem krigsår. Et enkelt men-

neske blev dræbt af tyskerne ved en fejltagelse, hvorimod byens
rnodstandsgruppe mirakuløst undgik at blive taget af tyskerne.

Efter krigen kom der lidt gang i byggeriet i byen, gartner Mads
Chr. Lindvig byggede sit bolig- og butikskompleks for enden af
Bredgade og skabte der en unik gartner- og blomsterbutik der i
mange år var en af byens attraktioner. Lindvig havde under kri-
gen gartner- og blomsterbutikker i flere byer, f. eks. helt i Trold-
hede og Skjern m.fl. og hans mange drivhuse og frilandsgartneri
gav i flere år arbejde til mange medarbejdere.

En anden markant virksomhed i Vildbjerg var Vildbjerg Ru-
tebiler. Chr. Ovesen skabte flere tr før andre begrebet pendlere,
idet han tilrettelagde rutebilkørslen efter arbejdstiderne i Her-
ning.

51



Der blev generelt tjent mange penge under krigen og mulighe-
derne for at bruge dem var små. Derfor blev der også opsamlet
små formuer. Desværre var mange af disse formuer ikke opgivet
til skattevæsenet, så ved pengeombytningen i lg47 tog staten
sammen med en klækkelig bøde betydelige midler fra befolknin-
gen-ogsåiVildbjerg.

Det var den omstændighed, der frk politiassistent N. C. peter-
sen til at gårundt i byen, og han indsamlede på den måde mange
"sorte" penge til at etablere et stadionanlaeg for. Der kom så
mange penge ind, at der også kunne blive til et tille klubhus med
solvarmeanlæg. Sikkert Danmarks første. Det bestod af en uiso-
leret tank anbragt på loftet i klubhuset. Nar byens ungdom sam-
iedes i kiubhuset om aftenen efter atletik eller fodboidtræning,
havde solen i dagens løb delvist opvarmet vandet, så alle kunne
få et brusebad.

I begyndelsen af halvtredserne ønskede marr at få flyttet by-
ens anlæg fra Lysgaardvej og til den nuværende placering ved
Østergade. Her var det igen gartner M.C. tr-indvig der var fore-
gangsmanden og sammen med byens anden gartner, Saxo Lar-
sen skabte de i årene 1952-1953 anlægget, som vi kender i dag.

Boligmæssigt udviklede byen sig ikke meget i årene fra 1g30
og til 1960. Vildbjerg by var efterhånden blevet en by med mange
æ1dre, få børn og ingen unge. Erhvervsmæssigt var der ikke
mange muiigheder, fritidsfaciliteterne bestod af en lille gymna-
stiksai i forbindelse med Vildbjerg skole, et stadion der næsten
var overgroet med hybenroser og et friluftsbad.

Af festlige og kulturelle muligheder var der foreningsballerne
på Hotel Vildbjerg og Vildbjerg Bio.

Nye bof,ormer
En kreds af borgere med tØmrermester H.C. Thomsen og (igen)

M. C. Lindvig i spidsen var klar over, at skulle byen vokse, måtte
der bygges boliger. De fik i begyndelsen af tresserne overtalt
Herning Boligselskab til at bygge 18 moderne lejligheder på
Vestergade. Byens første almennyttige byggeri, og også her var
der stor skepsis. Ingen troede, at nogen kunne betale 319 kr. om
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måneden for en lejlighed.
Kommurru, byggå" i disse år en del iærerboliger for at til-

trække unge lærere, for dem var der stor mangei på'

Det var også i disse ar, kommunen begyndte at opkøbe jord til
p arcelhusu Jstyknin g og gaderne Kaermin devej o g Kløverm arken

tl.r, anlagt, også hei var der skepsis. Man skulle ikke tro, Vild-

bjerg var København.
Kommunen investerede også i jord til industribebyggelse og

virksomheder som vildbjerg Kartoffelcentral så dagens lys på

Industrivej.

Udvikling i erhverv og idræt
Erhvervsudviklingen var stadig sparsom og det frk Vildbjerg

Borgerforening til at nedsætte et initiativudvalg bestående af

hotJejer Cilius Martens, beklædlingshandler Chr. Mosekjaer og

rnurermester Karlo Hansen.
Udvalgets opgave var al fåvirksomheder til at flytte til Vild-

bjerg, men det er svært at sige, om det er udvalgets fortjeneste

"Lur 
r*e held, der har gjort vildbjerg til den industriby den er i

dag. Det sidste er vist mest sandsynligt.
Der skete andre ting først i tresserne, Vildbjerg skole havde

fået ny inspektgr, L. P. Anderser, og en udvidelse af skolen var
blevet påkrævet. I forbindelse hermed vedtog sognerådet, at man

i stedet for en gymnastiksal ville bygge en idraetshal. Det var der

megen modstand imod. Det var dytt, kunne den godkendes som

gymnastiksal, for det skulle den nemlig, for at få tilskud fra sta-

ten. Problemerne blev løsL, og midt i tresserne stod Jyllands før'
ste idrætshal klar til rymnastik og boldspil for skoleeleverne i
dagtimerne og for ungdommen om aftenen.

Det blev en stor succes, man indbød naboklubberne til at be-

nytte hallen og det fællesskab der her blev skabt sarnmen med

den kendsgernin g, at Vildbjerg var skoleby for oplandet - var
måske grunden til, at der er noget der i dag hedder Trehøje
kommune.

Sammen med byggeriet af den nye idrætshal gik sports-
foreningerne med Bent Kristensen i spidsen i gang med at reno-
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vere vildbjerg stadion. samtidig begyndte man at indsamle mid-ier tii etableringen af vildbjergFriiidscenter ved at afholde by_
fester, lokalrevyer. B1andt andet frk man tilladelse til at benytie
anlægget vildbjerg Lund som festplads. En uhørt begivenheå på
dette tidspunkt.

Der kom nu gang i byens udvikling, de unge ville gerne blive i
bven. Tiislutningen tir idræt, gy*^åstik m.v. steg og vildbjerg
blev kendt som en sportsby med faciliteter til næsten alle idraets-
grene for nu var vildbjerg Fritidscenter brevet bygget med gode
om kl æ dningsfaci Ii te ter, s amv ærsloka1er, tenni sb ane r, ri derr il ogfra 797 8 også med svømmehal.

Fra at være en by bestående af aeldre borgere blev vildbjerg
nu en by med mange unge - idrætten blev løftestang for bvurr.
udvikling.

Nye boligområder og stgrre virksomhed.er
sidst i tresserne havde kommunalbestyrelsen fået byens klo-

aksystem udbygget, og udstykningen af bolig- og erhvervsgrunde
tog til i fart.

_ _ 
I Herning havde man vedtaget en meget moderne.,Gullestrup-

Plan". Nu skulle folk bo i store betonkå."rr"r. Det Ønskede be_
folkningen ikke. Hvad var mere nærliggende for Herning byråd
end at stoppe udstykningen af parcelhusgrunde rn.v.

Det blev til stor gavn forvildbjerg's udvikling. presset på at få
en grund i vildbjerg var stort. Et enkelt år blev der udstykket og
s"oigt.over 300 grunde i boligområderne Burgårdsparken,
Agardsparken og solparken og siden halvfierdse.rre hrar byen
haft en god og kraftig vækst.

Der kom nu også gang i erhvervsbyggeriet. Gerda og Johan-
nes Blucher skibild var flyttet tilbage til Johannes's fødesogn,
og i Merrild på Bluchersvej opbyggede de i årene fra 1968 en stor
og meget moderne virksomhed baseret på Johannes skibild,s ge-
niale opfindelser, og der frndes nu ikke et badevaerelse i Dan-
mark, der ikke har en rist fra Bhicher i vildbjerg.

Senere byggede Bhicher en ny stor rørfabrtk på pugdalvej i
Vildbjerg og i disse dage er Bhicher ved at opføie en ny admi-
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nistrationsbygning, således at hele virksomheden efterhånden

Iigger i Vitdbjerg."år, 
p"r=orr, a", har haft stor ind.flydelse på atVildbjerg er ble-

vet en 'Jernby" , Qr fabrikant Peder Fahrsen Pedersen' Peder

Fahrsen, der er uddannet vætktøismager, kom som ung hjem til
faderen P.C. Pedersen i Nøvling for at hjæIpe til i hans virksom-

hed der.
Peder tr'ahrsen oplærte mange af egnens unge i værktØjsmager-

faget og det er bI. andet iæriinge herfra, der sammen med bro-

d"len J"rr. Markussen har skabt en anden af Viidbjergs bety-

dende virksomheder, nemlig Brd,r. Markussens Maskinfabrik'

P.C. Pedersen's smede- og ristefabrik frk snart pladsproblemer

i Nøvling og ligger nu i inåustrikvarteret i Vildbjerg og breder

sig efter[ana"" over store arealer og flere gader.

Pede. Fahrsen Pedersen giorde nemlig også en genial opfrn-

de1se, nemlig en skridsikker rist der i dag ligger på alle udven-

dige trappeii Danmark, ligesom firmaets produkter er med til
u{gør"livet på boreplatformene i NordsØen så sikre som muligt.

i fr*..S"rd."rrr" lykkedes det også Trehøje kommune at til-
trække en anden af egnens store iværksættere, nemlig Jens

Langkjær.
f,a"Lf.:ær havde startet produktionen af jernspær og stald-

inventar i Tjørring på hans gård, men det brød de kommunale

bygningsmyndigheder i Herning sig ikke om, og da Trehøje kom-

In,rr,.". hurtige sagsbehand,ling tiltalte Jens Langkjær flyttede
han sine to virksomheder J. Langkjaer stalbyg, der i dag ledes af
Per Voetman, og Langkjær staldinventar til vildbjerg.

Det er ligeledes Jens Langkjær's fortjeneste, at Herning
varmeforzinkning's produktionsanleeg er placeret på sveriges-

vej i Vitdbjerg.

Tekstil og mØbler
SeIv om Vildbjerg ligger i et tekstilområde blev Vitdbjerg aI-

drig den store tekstilby, men virksomheder som Dahls Trico-tage-

fabrik, VAMA, Gama:r m.fl., som alle nu er lukket, betød allige-
vel en hel del i den tid, hvor arbejdspladserne i vildbjerg var få.



Inden for træ og møbler var virdbjerg Møbelfabrik på s6nder-
qade i mange år byens eneste møbelfabrik, senere kom Agesens
Møbeifabrik, M.K. Møbler m.fl., og af virt eiigt store u.b"jdsplad-
ser var i flere år Widana Møbler A/S, som dlsræ..e pt grurrd aftidens ugunst har måttet lukke igen, og virksomhedens storefabrikskompteks er nu overtaget af KVIK K;kk;;;; # Kibaek,
der er i fuld gang med at udnytte de ledige lokaler | å 1;.000 m2.Af andre specielle virksomhede. kan-nævnes H.p. Briketter,
der presser træaffald til briketter og som opvarmer mange hjemi ind- og udland.

Med i vildbjergs historie skal også nævnes de mange små virk-
somheder, der hver især leverer komponenter til andre virksom-
heder og derigennem er med tir at lr-olde hjulene i gang.

Indenfor håndværk var Th. Thomsen,s tømrerfrrma især ved
begyndelsen af dette århundrede en stor arbejdsplads og firmaet
udførte mange store opgaver i vildbjerg og Herning, bLrrdt arr_
det byggede man flere kirker, - også vildb5erg Kir:ke. Indenfor
murerfaget har der været firmaer som Karlo Hansen og Karl
Kristensen, men i dag ligger de store murerfirmaer i rimring og
skibbild.

Byfornyelse
vildbjerg var efter jernbanens etablering en stor handelsby,

men efterhånden som byen stagnerede, forsvandt en del af bi-
ens handelsunderlag, og indtil halvfierdserne havde mange af
byens fo*etninger det svært med en rilre omsætning og fortjene-
ste.

Takket være byens vækst er bybilledet i dag præget af pæne
forretninger med et stort udvalg af varer, hvadåntÅ a"t drejer
sig om dagiigvarer eller udvalgsvarer.

En modernisering af Bredgade for få år siden har givet vild-
bjerg et pænt gaderum med traeer, lamper, springvanq skuiptu-
rer m.v. og har i højeste grad været med til at h6jne handelslivet
i byen.

Desværre bliver vildbjerg nok aldrig den store turistby, men
det årlige fodboldstærrne "vildbjerg cup" tiltrækker dog hvert år
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Bredgade ca. 1900

Bredgøde cø. 7925
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Bredgade ca. 1938

Bredgade ca. 1960
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10.000 turister til byen, ligesom Vildbjerg Fritidscenter, Hotei

Vildbjerg og ikke minasi tÅtrøje Gotfbane tiltrækker mange tu-

rister, der Ønsker en aktiv ferie i smukke, fredelige omgivelser'

vildbjergs historie - er en historie om en by, der opstod, forfi

der boede en *øU"t i byen, der kunne både læse og skrive' Byen

har så siden ,r*a nuta åU", fremsynethed tiltrukket dygtige ini-

tiativrige iværksættere, der ikke gav op {9r vanskeligheder, men

fandt veje, hvor der ingen veje var. vildbjerg har altid måttet

kæmpe for at overleve og det år måske byens største styrke'

sådan bliver det sikkert også i fremtiden, for mange trusler

Iurer lige om ir:Å".i, men dÅ nye amtsvej mod Herning vil alt

andet lige, gø;; *rriigh"derne for fortsat vækst og fremgang

større.
Måtte de positive cirkler, der er startet, fortsætte, vil vildbjerg

også i det ,r*rt" århundrede blive en dejlig by at bo og virke i'

Crundlaget er der - muligheder ligeledes'

Tfehøie lYitd,bjerg trækker det skæue Danmark op'

Fra uinstre:Vagi Bro, Bent T?eldat,Verner Ebdrup
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