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Forord

Endnu en Elang er vi kiar med et årsskrift og igen i år
er rigtig mange personer blandet ind i dets tilblivel-
se. En de1 af stoffet til de artikler, der findes i hæftet,

befinder sig på arkivet, men vi har haft god hjælp
udefra til beiysning af emnerne. En stor tak til de
personer, der har §ulpet os med billeder eller oplys-
ninger.
Det har glædet os, at Svend Andersen, Gert Jensen,
Svend Christoffersen og JørnVerner Stendorf har
ydet et stort bidrag gennem deres artikler.
Årsskriftets tilblivelse hjælper os til at opdage nye
facetter af sognets særpræg, og vi håber, vi kan være
med til at formidle disse ud til endnu flere. Hvis der
er spørgsmål til os, vil vi gerne hjælpe, hvis det er
muligt.

På lokalarkivets vegne

Arne Sørensen Karl Gregersen
Kristian Mosekjær Poul Chr. Enevoldsen

Knud Sørensen Laust Merrild Egon B. Nielsen



Glimt fua årene 1902 - 1927 - 1952 - 1977
ued Arrue Sørensen, Knud Sørensen og Egon B. Nielseru

Små glimt af hvad der foregik i Vildbjerg sogn hentet bl.a. fra Vildbjerg Ti-
dende, sognerådsprotokoller og Herning Folkeblad.

Vildbjerg for 100 år siden = 1902

Forsamlingshus:
En kreds af interesserede samledes

d.22.3. 1902 for at få et forsamlings-
hus bygget. Foreningen "Vildbjerg
forsarnlingshus" stiftedes og bestyrel-
se bestående af tømmerhandler Chr.
Iversen, gdr. Chr. Krogstrup, Mikkel
Jørgensen Lysgaard, Peder Laurid-
sen og lærer Carl Jensen Rødding
valgtes. Disse købte hurtigt en grund
af Niels Mouridsen for 300 kr. og iføl-
ge foreningens kassebog opførtes hu-
set samme år for en byggesum på
3076 kr.

For samling s huse t, B redg ade 32
kort efter opfgrelsen.

T.u. snedkermester Knud
Godskesen

De nødvendige pengemidler i<om
ind ved aktietegning. Huset ligger
stadig Bredgade 32. Det indviedes 17.
11. 1902 og bruges i dag afkunstfor-
eningen til udstillinger.

Købmand Aage Jensens forretning.
Bygget 1898, ouertaget fra faderen,

Jens Jerusen 1902

Ny købmand:
Jens Jensen køber af Mourits Jen-

sen købmandsforretningen i Vester-
gade. Derrne var i familiens eje indtil
sønnen Age Jens en i 7972 saelger den
til Andreas Lysgård.

Vildbjerg og omegns landbo-
forening:

Ved et mØde på Viidbjerg kro i fre-
dags var rigtig mange husmænd
mødt frem. Arsag: Den årlige udde-
ling af husmandspræmier. En bedøm-
melseskomite må åbenbart have vur-



deret de enkelte husmænds indsats
året igennem. Af referatet i Herning
Folkeblad fra 14. 11. fremgår eksem-
pelvis, at Laust Bækgård får 82
points og 1. præmie samt 28 kr. Pe-
der Thomsen får 74 points og 2. præ-
mie samt 18 kr.3. præmie gav 72kr.
og 4. præmie 8 kr.

En særlig hæder overgik hus.nand
Peder Madsen Siig, Merrild Mark,
idet han tildeltes de jyske iandbofor-
eningers sølvmedalje for landboflid.
Han havde i 1882 købt 10 tdr. land
hede og mosejord uden bygninger og
ved utrolig arbejdsindsats fået opret-
tet et husmandssted, besætningen
består af 2 store trækstude,4køe\ |
kvie, l kalv samt 4 - 6 svin. Mejerile-

verancen var sidste år 28.000 pd.
mælk, og der var solgt 16 fedesvin og
2 fedekalve.

Han har med små midler nået et
resuitat, der med rette kan kaldes ef-
terlignelsesvaerdigt for vide kredse,
sluttede formand J. Clausager medal-
jeoverrækkelsen.

Skolelodden:
Etjordareal som læreren havde for

at supplere en lav løn.IVildbjerg blev
den sidste ko solgt fra skolelodden i
1942.

Noget af jorden er sandsynligvis

il:* 
fra på grund afjernbanens kom-

Peder Mctdsens ejendom Pugda.h,e.i 12 - 1937.
Peder Madsen fik 1902 sØlumedalje for landboflid.

Ladebygrtingen er n3topfgrt af den serlere ejer, Valdemar Jensen.



Lo k øfe f{teretrtiw er 1902
12. nob. F.erning - Fzolg;tebro ffisnen
11 6aar anhorn I;errbe! 150 flrbeilere fra forøhettige @gne af Jlanlet for crf

leltage i let i Bsg paabegpnbte ]ortrarbeltre. Bet llsr htrtbet for De ul.ulge
grtreitrere, Der iDr Ernere Drge er gtrønuneDe IJer til{By,p11for at f,} Tlogi.

12. nob. 3forøamlingfi$uset i 9ihbjrrg
tril soln hunDglort, bttbe inDtrtet psa frlsnbag rneD @aler af lBrctsterne T8irli
(Drre, og @erhe[6en, lRtn!.
Bi benle!er @putærhøomllebtn pea omgtraenDe Tlunbgørelge onr jfæUeø-

spidntng i JForEarnlingøbuøet etter llnlbielEen.

5. nob. #lortengsften pun Berø
"åAmtunDet" fejrer i føtgenbe meget poettshe @bgyDelEe ben belltge ått.
jtlortenE fegt:

J?u æbes alle frlortens -6æ6

^flu æles s[[e TAorn our trIBonbr.rttThæ*,

§or en for Drøj - ttt to for ItDt,
en @aaø er goDt og øhønt Deng frell.

18. nob. #Isrheler i 9iltrbierg
§mT$*tpreløen for Rillblerg og @megng llunlbotorentng forelaa i Ømts-

raabets fltøbe i TBag et .Ønbrugenbe om @pretteløe af to aarltge iflarheDstra-
ge me! Theste og TAreaturer i Bitbbierg.
åogneraabet og ffiolttirrreøteren snbetaler . @tttr CIf,Dtste[øer af SenEen 0g

TBro, ber fanDt fr[arkeDøDage i BrlDblerg baaDe naturlige og lenøigtgntæøøi -

ge, Da Tfiebswne !rr i @gnen Ilar 2 - 3 J{ttl til J$larheber, beltoges bet at tfl-
træbe åagen.

20. nob. fry $homegerforretning i BilDbierg
agter unbertefinebe at asbne ben t. Becbr. anbefalentre urig tit lpn wfit TBl2

og @rrregnø lGelloereg gelbilie. ;ftrbrihgtoDtøi 6acrtJe[ tnbett - øonl ttben-

tanbsh tørts paa lLager i pæne og Eoltbe Oing.
flTG. {$anbet otn Søn ogTbt[igbage fr.rbebeg

%.rh.
Ø. Auguøtinusen
åhomaqer



Vildbjerg for 75

Byggeri:
Optog også sindene dengang, idet

murer N. P. Nielsen i september på-
begynder byggeriet af en 3 etages
ejendom med 3 store butikker og til-
svarende iejligheder samt et atelier i
tagetagen. Efter avisens beskrivelse
vii det blive byens største og smuk-
keste bygningskompleks, og på den
centralt beliggende plads på hjørnet
af Søndergade - Skolegade bliver det
en pryd for byen. Som et ekstra plus
vil det give en del mennesker arbej-
de i den kommende vinter.

Arbejdsmændene sender i øvrigt et
andragende til sognerådet om at sæt-
te arbejde i gang - eller i tilfælde af
dåriigt vejr lade "hjælpekassen" yde
støtte, da B mediemmer af fagforenin-
gen har opbrugt deres understøttel-
se. Det vedtoges at iade hele Helle-
skovvej en g-rundforbedre.

Alderdomshjem:
Bringes også i dette år på banen,

idet Vildbjerg borgerforening søger
om at få et stykke af markedspiad-
sen langs Præstegårdsvejen ( Sønder-
gade) frigivet og udbudt til salg. Det-
te vedtages og salgsprisen sættes til
2 kr. pr kvadrataien. Salgssummen
hensættes til opførelsen af et alder-
domshjem.

Gendåb:
I f'ølge Vildbjerg Tidende fra den 1.

okt. har gendøberne udfoidet stor pro-
paganda for deres sag her i byen med
afholdelse af en række møder, samt
dåb i åen ved præstegården, hvor en

år sid€D = 1927

Hj ørneejendommen SBnderg ade 2
bleu bygget i 1927

del tilskuere var vidne til, at et ægte-
par her fra egnen samt 3 unge men-
nesker andet steds fra blev døbt.

Gravfred:
Også dengang måtte der sættes

grænser for børns udfoldelsestrang,
idet mange gravstedsejere klagede
over børns beskadigelse af velholdte
gravsteder og mindesmærker.

Dette fik kirkebestyrelsen til
strengt at forbyde børn uden ledsa-
gelse af voksne at færdes eller ophol-
de sig på kirkegårdene.

Jubilæum:
Endelig kan det nævnes, at der blev

a{holdt en storjubilæumsfest for den



Lærerinde Jensine Jensen

afholdte lærerinde Jensine Jensen,
idet hun da havde været ansat på
Vildbjerg skoie i 25 tu. (J.J. døde i

1956, men mindes stadig med glæde
af tidligere elever).

Annoncer fi\.r.). ø'l/itf6jerg'Itfende 1927

Massagebehandling
Lægeautoriseret Massøse.
Modtager Patienter lidende af Gigt, lschais,
Hold, udvortes Smerter, Nervesygdomme,
Behandling efter Brud paa Lemmer (Læge
ordination), alle mulige ikke medicinske
Sygdomme behandles tilmoderat Pris ude
eller hjemme efter Aftale.
NB. Sygekassepatienter samt langvarige
Behandlinger Moderation.
Ærbødigst
An na Kru use-Jørgensen,
Lægeautoriseret Massøse,
Trøstrup, Vildbjerg.

Uheld ved Bommene Paa Herningvej
iVildbjerg
I Søndags gik det galt igen, idet den kom to
Biler og holdt, da Bommene var nede. Da

Portøren vilde hæve Bommene for at lade
Bilerne passere, kom en tredje Bil og Rørte
lige imod Bommene med det Resultat, at
saavel. Bil som Bomme blev tildels ødelagt.
Der kom ingen Mennesker til Skade, men
Bommene blev gjort utjenstdygtige, saa
der hele Mandagen maatte staa Vagt ved
dem hver Gang Toget skulde passere.



Fra den 8. Maj har undertegnede paa Grund
af Alder solgt min Skotøjsreparationsvirk-
somhed i Østergade 7 til Hr. Træhandler
Chr. M. Kiil, den lille Butik i Østergade 4,

hvilket herved meddeles mine ærede Kun-
der. Samtidig benytter jeg Lejligheden til
at takke for den Tillid og Velvilje, der er vist
imod mig lgennem de mange Aar, og som
jeg kunde ønske overtørt paa min Eflerføl-
ger.
Med Agtelse
Karl Olsen Skomager,
Østergade 7, Vildbjerg.

I Henhold til ovenstaaende om Overtagel-
se af Hr. Skomager Karl Olsens Virksom-
hed i Østergade 7, som jeg flytter til den
lille Butik iØstergade 4, anbefaler jeg mig
særlig til Hr. Olsens Kundekreds samt til
alle, som vil unde mig deres Søgning med
alle Slags Reparationer af Skotøj, saavel
som Træsko, Træskostøvler samt Seletøj,
og jeg garanterer reel Behandling samt bil-
lige Priser.
Ærbødigst
Chr. M Kiil, den lille Butik, Østergade 4.

Primusovn
Efter længere Tids Forsøg er det lykkedes
for mig at fremstille en Primusovn, der er
billig og meget økonomisk iBrug. Derfore-
ligger en Række Anbefalinger for, at den
bager og steger godt.
Ovnen kan i Aulum ses hos Portør Buur
og iVildbjerg hos IsenkræmmerA. Jensen
og selv er jeg villig til at vise Ovnen i Brug
for enhver, som maatte ønske dette.
Niels Thomasen, Maskinarbejder,
Vildbjerg.

Lukketiden
Vi gør opmærksom paa, at fra 15. Sep-
tember lukkes Butikkerne KL 6 de fire
første Aftener i Ugen,Kl. 7 Fredag og Kl. 9
Lørdag Aften.
Vi henstiller til Publikum, at man gør sine
lndkøb i saa god Tid, at Lukketiden kan
overholdes - til Glæde og Behagelighed
for de Handlende og ingen til Gene eller
Fortræd.

Uddrag
af Færdselsloven

A.
Alle Vejfarende skal:
udvise Agtpaagivenhed og Forsigtighed
samt rette sig efter Politiets Anvisninger,
der gives ved Opslag, Ord eller Tegn.

B.
Fodgængere skal:
a. holde sig paa Fortovet saa vidt muligt,
b. paa Gaden vige af efter Varselssignaler,
og
c. holde sig fra Cyklestier.

c.
kørende, ridende og cyklende skal:
res pektere Højref orkørse lsrette n.
Køretøjer samt andre Genstande maa ikke
hensættes paa Gader, Veje eller Pladser
uden Politiets Tilladelse.

D.
Lastautomobiler skal
have Spejl foran, naar de er over 1500 kg
Egenvægt.

E.
Cyklende skal:
have en Haand paa S§ret, have begge Fød-
der paa Pedalerne, være forsynet med
Klokke paa Cyklen, holde sig paa Cyklesti-
er med Kantsten.

Hundeskat
Vi har her i Vildbjerg saa mange omstrej-
fende Hunde, at det er ved at være en pla-
ge for Byens Borger. Det er meget utilta-
lende at se en stor Flok Hunde tumle sig
paa Kirkegaarden og det er heller ikke rart
at have dem til at løbe og nedtrarnpe Ha-
verne. Hunden kan være et nyttigt Husdyr
det skal indrømmes, men ien By maa det i

ni af ti Tilfælde henregnes til Luksus at
have en Hund. Der tales i vor Tid saa me-
get om at spare, her var vist et Omraade
hvor der uden Skade kunde spares. Var det
ikke paa Tide at Sogneraadet tog, under
Overvejelse at paalægge Hundeskat. Det
kunne maaske laegge en Dæmper paa Ly-
sten til at holde Hund og give en lille ind-
taegt i kommunens Kasse.
Aa. Jensen



Vildbjerg for 50

Efter 30 år som sognepræst i
Viidbjerg-Nøvling pastorat har pa-
stor P. Bastrup på grund af alder (70

år d. 20-3) indsendt afskedsbegæring.
Blandt 65 ansØgere tii embedet væl-
ges provst for Hammerum herred og

sognepræst i Snejbjerg-Tjørring, D.P.
Davidsen, som ny sognepræst. Han
indsættes af biskop Baun, Viborg d.
11. maj.

Den gamle præstegård kasseres
som præstebolig, idet den skønnes for
dyr i restaurering ogvedligehold. Kir-
keminister Carl Hermansen besigti-
ger forholdene, og man enes om at
byggu en ny bolig på Lysgårdvej. Den-
ne bolig er der rejsegilde og grund-
stensnedlæggelse på i november må-
ned. Lystanlægget "Vildbjerglund"
ejede arealet, hvor boligen skulle pla-
ceres, men ved sognerådets hjælp
blev der foretaget et mageskifte, så

oar siden = 1952
"Vildbjerglund" kunne flyttes til den
nuværende plads ved Østergade.

Dyrskuet blev aflyst i 1952.I ste-
det afholdt landboforeningen en dyr-
skuefest i 'Vildbjerglund", hvor for-
manden, Egon Maul, bød veikommen
til en forsamling på godt 300, og der-
efter opførte amatører fra Vildbjerg,
Timring og Ng,vling friluftspillet "Tre
Generationer" af forfatteren Tolder-
lund Hansen. Fremførelsen høstede
stort bifald. Som afslutning afbrænd-
tes et festfyrvaerkeri.

Landslejr: En flok KFUK spejdere
deltog i landslejr i Eskildstrup på
Sjælland under ledelse af lærer fru
Eskesen. De kom hjem en uforglem-
melig oplevelse rigere og med lands-
lejrens 1-. præmie for orden og lejr-
indretning (et smukt vikingeskib i
bronze).

Mindesten i det gamle anlæg ued kirkegård.en.
Såuel anlæg som genforeningsstenen er flyttet til "Vildbjerglund"

ued Østergade

10



Initiativer fra borgerforenin-
gen:
1. Den 25. september nedsættes et

udvalg angående juleudsmyk
ning. Omkostningerne bliver ret
store det første år, men der er
fuld enighed om, at udsmyknin
gen skal iværksættes. Det er
sandsynligvis overgangen til
vekselstrgm, der gør det pris
mæssigt overkommeligt.

2. Den 30. oktober afholdes et
mØde på Vildbjerg hotel, hvor
muligheden for oprettelse af
f, ernvarmeforsyning d røftes.

Vildbj erg forsamlingshus:
Der holdes 50 års stiftelsesfest med

provst Davidsen som foredragsholder.

Den nye retskrivning er ikke slået

Vildbjerg - Nøvling kommune

Uddeling af rationeringskort for perioden
juni 1952 tiljanuar 1953
finder sted fredag den 30. maj, på kondito-
riet iSkibbild fra k|.9,30-11,30 og på kom-
munekontoret fra kl. 14,00-18,00.
Talon fra sidste periode skalafleveres, på-
ført navn og adresse.
Samtidig foretages udlevering af brænd-
selsmærker for fyringsperioden 52-53.
Skafteindbetaling modtages samme tider.

Sognerådet

Brunkul
sælges til Private. Kun mod Kontant"

ERNST ERTKSEN
Telefon Vildbjerg 44

Lærerinde Siqrid Eskesen
1935- 1959

Annonrer rn.r). frø'l/it[6j erg Ii, 1952

helt igennem.

Skattens Mønt
Ligningsprocenten i Vildbjerg-Nøvling
Kommuneskatten er for Aaret 1952-53 an-
sat til 7,2 pct (sidste Aar 6,2 pCt.).
Kirkeskat Vildbjerg 0.6 pCt. (0,5). Nøvling
0,8 pCt. (0,8 pCt).
Den skattepligtige indkomst er udregnet til
5.348.278 Kr., medens den endelige lnd-
komst efter Forhøjelser og Nedsættelser,
hvoraf Kommuneskat beregnes, er bereg-
net til 5.643.216 Kr. lndkomsterne er prak-
tisk taget uforandret fra sidste Aar.
Mandtalslisten indeh older 1220 Navne.
Der har vaeret indkaldt ca. 100 til Forhand-
ling, medens ca. 150 har faaet Meddelelse
om større og mindre Forhøjelser. Ca. 115
Skatteydere har faaet lndkomsten nedsat,
hvilket overvejende skyldes, at Lønmodta-
gere har glemt at fradrage Lønmodtager-
fradraget.

11



Gælder det Deres JULEINDKØB af
Ghocolade, bolcher, marcipanmasse,
fyldte Chocolader, julekonfekt

- så husk
NISSEN

VILDBJERG TELEFON 7
har det største udvalg!

Røddi n g Gymnastikforen ing
Haandboldtræningen begynder Torsdag
den 1. Maj Kl. 19 og fodsætter hver Tirs-
dag og Torsdag.

BestYrelsen

Vildbjerg havekreds
"Fra havens jord til hjemmets bord", hedder

en stor farvefilm, som konsulent Bertelsen vil

vise på hotellet fredag den 7. marts kl. 20.

Alle indbydes til at begynde årets havearbej-
de ved at se denne film.

P. Just

Kirkekoncert i Vildbjerg
Torsdag den 4. december bliver der en ju-
tekoncert i kirken ved Vild§erg kristelige
sangkor under ledelse af lærer Gade.
Vi vil få en hel del af de gamle kære ad-
vents- og julesalmer at høre og også ind
imellem selv få lejlighed til at synge med.
Adgangen er fri, men der bliver lejlighed til
at give en gave til den stedlige menigheds'
pleje, idet denne aftens indtaagt går i ste'
det for indsamlingen ved julegudstjene-
sten.

Hestehaar
Jeg køber Heste- og Kohaar ti! Dagspriser
Holger Jensen
Røddingvej 2 - Vildbierg

BIO Vildbjerg - Telefon 1

Onsdag og torsdag kl. 20
fortsætter den hYggelige

Julefilm
Julen i Nøddebo Præstegaard

Pladsbestilling tilrådes.

Vildbjerg Menig hedsråd
nar uåUuOt arbeidet vedrørende centralvarme og sanitet til den nye præstebolig i

Vildbjerg til offentlig licitation.
I fredags åbnedes de indkomne tilbud, der var som følger:

Smedemester Kokholm, Sørvad 14,377

Blikkenslagermester Bie, Herning 14,090

Smedemester Villadsen, Vildbjerg 14,930

Blikkenslagermester Ernst Hansen, Vildbjerg 15,173

Johs. Knudsen, Herning 15'231

Smedem. Chr. Pedersen, Nøvling 15'312

Smedem. Th. Holbæk, Vildbjerg 15'400

12



Vildbjerg for 25

I løbet af L976 stiger indbyggertallet
alene i Vildbjerg by med 294 perso-
ner. Dette medfører naturligt nok ini-
tiativer på mange felter.

Brugsforeningen:
Torsdag d.25. maj åbner det nye su-
permarked med fine tilbud til vorden-

de kunder.

Lions club:
På foranledning af bl.a. apoteker P.O.
Gredal startes en afdeling iVildbjerg.
Charterbrevet overrækkes ved en
festlighed lørdag d.14.maj. Den ver-
densomspændende organisations for-
mål er at yde hjælp både i det nære
og det fierne samfund.

Nyt kirkegårdskapel:
Menighedsrådet arbejder med planer
om et kapel ved kirkegården, så be-
gravelser fremover kan foregå herfra.
Mange finder afstanden fra kirken for
stor - og at det virker generende både
for ligfølget og den voksende trafik.

år sid€r = lg77
Lokalhistorisk arkiv:
3 personer H. C. Thomsen, N. Peder-
sen og Kjærgård Kristensen påbegyn-
der oprettelsen afarkiv, der i starten
får til huse i et lokale på rådhuset.

Kalabassen:
KFUM og K. spejderne lægger pla-
ner for udvidelse af spejderhytten,
idet arealet lejes for 30 år af Niels
Peder Gammelager. Arbejdet ventes
påberyndt til foråret.

Valg:
En del diskussion om politisk opstil-
ling til kommunalbestyrelsen ender
med at Socialdemokratiet, Konserva-
tive, Kristeligt Folkeparti og Frem-
skridtspartiet opstiller liste for hele
kommunen, mens Venstre kun opstil-
ler en liste forVildbjerg. Socialdemo-
kratiet har indtil nu været det ene-
ste parti, der var repræsenteret i rå-
det.

Kristian Mosekjær, Kirkegade 5, holder 70 års forcetningsjubilæum
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Awnrrcer trl.'(). ,t/i[[6i, Ttfenfe 1977

Expert Radio i Vildbjerg
For et par ar siden overtog Steen Vilsbøl
radioforretning i Vildbjerg, som han har
drevet i lejede lokaler indtil nu. Det blev
hurtigt klart, at der ikke var plads nok i de
til rådighed værende lokaler, så han købte
ejendommen Søndergade I iVildbjerg, og
har udvidet og moderniseret denne, så der
er forretning, værksted og privatbolig.
Den nye forretningsbygning er taget i brug,
og har ca. 285 kvm til rådighed for butik,
værksted og lager, så der er blevet bedre
mulighed for såvel kunder som firmaets
personale til at give den bedste service på

alle områder. Der er endvidere optaget for-
handling af elorglerffi.ffi.,ligesom man har
mulighed for, at arbejde med samtalean-
læ9. Endelig har Sten Vilsbøl tilsluttet sig
radiokæden Expert, der er en indkøbskæ-
de omfattende ca. 165 be§dende forretnin-
ger i landet. Der er således sikret beboer-
ne iVildbjerg og omegn den bedst mulige
betjening på dette område.

Det nyvalgte menighedsråd Vildbierg
sogn - lndre Mission: Købmand Frederik
Christensen, murermester Karl Kristen'
sen, specialarbejder Kr. Trølund og be'
styrer Folmer Jensen. Borgerforeningens
liste: Dyrlæge Erik Engberg lærer Poul
Enevoldsen og sparekassebestyrer Ka-
ren Mosekjær. Fælleskirkelige liste: Læ-
rer Arne Sørensen. Afgivet 575 stemmer,
30,4o/o.

Osteboden
tilbyder i denne uge et stort partifine, vel-
smagende oste til små Priser:
30% 1/2kg 9,75 kr.
45% 1r2kg 11,00kr.
Osteboden - Vildbjerg
v / L. Molbech. Telf. 131072

Læge B. Fibiger
genoptager efter sygdom praksis onsdag
d.2. marts isamarbejde med læge Poullve,
indtil videre således:
Læge lve afholder konsultation mandag ef'
termiddag, onsdag og fredag formiddag, og
jeg selv tirsdag eftermiddag og torsdag for-
middag. Som sædvanlig mandag og tirs-
dag fra Kl. 13 - 14,30, onsdag, torsdag og
fredag K1.9,30-11,00.
Ved større konsultationer, attester og lig-
nende bedes forudbestilt tid på telefon 13

10 05 kr. 8-9.

[lllffit,r*
Ycrrd., rr trrJr å. a
ffid.t H. ttl
xotrtn rofler FÅlvtrltMtN

IIerbrændsrgn ild *#'i'å13?ln*,
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Ny vinkande i Vildbjerg kirke
Vildbjerg kirke har modtaget en sølwinkan-
de til altret.
Det er boet efter Johanne Kristensen Kær-
mose, der har skænket kanden, og gaven
er formidlet at hendes broder, Peder Kri-
stensen. Johanne Kristensen døde i 1969.
Den nye kande blev taget i brug lige før jul,
og den afløser den hidtidige porcelænskan-
de som har været benyttet. Den nye sølv-
kande passer fint sammen med alterkalken,
og det er et længe næret ønske kirken nu
har fået opfyldt.

Vildbjerg Havekreds
afholder havevandring mandag d. 20. juni
kt. 19.
Leder: Konsulent Bartram. Mødested hos
Aase og V. Ebdrup, SolbakkevejT3. Deref-
ter til Edel og P. Rosenbæk, Sol bakkevej
33. Til slut ser vi PCP- fabrikken på Sveri-
gesvej, hvor der også er afslutning og kaf-
febord.

Bestyrelsen

Søndergade 8

Bageriet, ca. 1970

Expert 1993 Gtartet 1977)
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Oprydning ved vestkysten sommeren 1945
ued Karl Gregersen

Artiklen er redigeret efter en bånd-
optagelse fra et foredrag holdt af li-
niemester Suena Andersen, Skiue,
suppleret rned enkelte samtalen

Suend Andersen er søn af afdøde
møll eby gge r Ander s Ander sen, Ø st e r-
gade 16,Vildbjerg.

Suend Andersen uar i begyndeisen
af 2. uerdenskrig indkaldt til ingeni-
qrregimentet i Holbæk. Derefter ued
hærens tekniske korps, herunder som
s ky t s el ektriker. Hj e msendt i nou emb er
1942 og deltog i nedkastnirugsgruppen
i Vildbjerg. Bleu ge.nindkaldt juni
1945, huor han bl. a. deltog i et
sprængningskursus. Derefter tj erueste

ued sprængningskommando i Jyl-
land.

Hjemsendt 31. oktober 1945. Suend
Andersen uar leder af en gruppe, der
udouer ham selu bestod af seks dan-
skere og ni tyskere.

F orberedelse til sprængning
Vi startede sprængningerne På

FanØ, hvor der straks kom en friheds-
kæmper hen og præsenterede sig for
mig og viste os til rette. Han fortalte
os, hvor vi kunne f,rnde de bunkers,
der var fyldt med ammunition og

spreengstof, og det var jo faktisk dem
alle sammen. Men den fyr var så godt
stedkendt, at man troede, han kunne
finde dem næsten i mørke. Men i alt
fald frk vi en god anvisning på, hvor-
dan vi skulle gå i gang. Han sYntes
dog lige, vi skulle køre en hurtig om-
gang og samle de ting sammen, som
kunne organiseres, som man kaldte

Soldaten Suen d Andersen
hjemme på besgg

det dengang. Altså, der var store
chancer for, at de blev tyvstjålet af
forskellige mennesker. Det var sådan
noget som kikkerter, afstandsmåIere,
teleskoper, fotografiapparater, j a det
var en hel del ting, de havde i fineste
kvalitet. Tyskernes optik har jo altid
været på toppen, nemlig Zeiss-optik,
så der var mange gode ting imellem.
Det mente han, vi iige skulie køte
rundt og samle ind. Og det gjorde vi
så den første dag, hvorefter det skul-
le afleveres oppe på Hotel "Kongen
af Danmark". Der gik nogle englæn-
dere, som vi troede skulle Passe På
det. Det var jo nærliggende, indtil vi
fandt ud af, at de rzar udstyret med
hammer, Økser og den slags ting. Så

de gik simpelthen og slog det hele i
stykker efterhånden som vi kom med
det. Måske havde de en forestilling
om, at hvis der skuiie blive brug for
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disse varer, så kunne engleenderne se-
nere levere dem. Så det var ligesom
vi sænkede farten lidt, det gik ikke
så hurtigt med at finde det hele frem.
Der var nogen fra gruppen, der frk fat
i noget. Det har jeg ikke så meget fø-
ling med. Det ville jeg helst ikke have
kendskab til. Jeg kunne ikke være
med til, at vi skulle stjæle noget af
det. Men dagen efter startede vi med
at samle sprængstoffer og alle de ting,
som vi skulle fierne. Vi skulle tilin-
tetgøre så godt som alt, hvad der var
i bunkerne. I hver af dem stod der
mindst 6n trækasse, som indeholdt 50
kg trotyl eller anden spreengstof. De
var simpelthen beregnet til at spræn-
ge bunkerne i stumper og stykker,
hvis tyskerne skulle forlade dem på
et tidspunkt. I nogle af de større bun-
kers, stod der nogle beholdere, der var
større - omkring 200liters olietønder,
hvor der kunne være 250 kg trotyl el-
ler sprængstof. Og endda sågar en-
kelte steder stod der to sådanne sto-

re olietønder. Det var noget, der var
godt at arbejde med, når vi skulle
sprænge det i luften.

Sprængninger på FanØr
Mandø og Kallesmærsk
Hede

På Fanø rnåtte vi benytte stranden
som sprængplads, og det reducerede
selvfplgelig vore muligheder for at
bruge store sprængninger ad gangen.
Derfor måtte vi hele tiden afpasse
mængderne efter, at der ikke blev
ødelagt noget hverken på øen eller
udenfor. Under en af de weekends,
hvor jeg havde fri, skete det uheldi-
ge, at der blev lavet spængninger så
store, at der blandt andet rØg nogle
store spejlglasruder i to hoteiler i Es-
bjerg, nogle forretningsvinduer og en
masse kontorvinduer i en bestemt
gade, der vendte ud mod Fanø. Man
tog det nok ret lempeiigt, blandt an-
det fordi de fik det erstattet alt sam-

Så er der samlet en stak sprængstof klar til sprængning
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men. Det var et afbrud i deres arbej-
de, så derfor var de jo nok ikke så g1a-

de for det. Det kunne alle, også dem,
der havde foretaget sprængningerne,
forstå.

Efter FanØ tømte vi også Mandø,
øen, som jo ikke altid er landfast. Så
vi skulle køre til og fra øen, når der
var ebbe. Vi kunne k6re igennem på
de afmærkede veje med vore lastbi-
ler. På Mandø var der meget, der skui-
le sprænges. Derfra kørte vi så til
Kallesmærsk Hede, et areal På ca.

2.500 ha. meilem Vejers og Blåvand'
Det var en meget god sPrængPlads,
jeg vii næsten sige Danmarks bedste.

Vi havde herfra snok 5-6 km tii nær-
meste beboelse, derfra hvor vi
sprængte. Så der kunne vi godt
sprænge 50 tons ad gangen i stedet
for 10 eiler 5 tons elier endnu min-
dre, som på Fanø. Så det var et væl-
dig godt sted. Vi kunne have 3-4 tons
på sådan en lastbii, når vi skulle køre
ud i terræne+, og vi kørte ofte 4 biler,
man kan sige samlet. It[år vi først
havde sprængt 6t sted, så benYttede
vi næsten altid de samme spraenghul-
ler. Så havde man nemlig samling På
sprængningerne. Der fløj ikke så

meget til siderne. N{en alligevel, når
vi sprængte 9, 10 eiier 1-2 tons, så

kørte vi altid 3 km vaek. Der var en

lille slugt og nogle klitter at gå i iæ
ved, hvis man ikke kunne lide iYden
og kunne være bange for at nogle

sprængstykker skulle nå os. En en-

kelt gang kom der en "Panserfaust",
en af de 2ll2 tommer, 2 meter lange
jernrør, som i langt den største del af
røret var fyldt med krudt. Det var
drivkraften som skulle sende en gra-
nat af sted. Når der kom ild i den, be-

gyndte den at rotere. Den kom susen-
de, og vi kunne høre den i luften, li-
gesom en propel, sådan en langsom
propel. Efter den tid var vi alligevel
vågne, når vi stod - selv 3 km veek.

Når vi brugte de samme spræng-
huller, var det lige så meget for, at
der ikke skulle blive nogle emner til-
bage, der ikke blev sprængt i luften.

Sprængningerne omfattede emner
som "Tallerkenminer",- "S"-miner og

som sagt også de "Panserfaust" og
"Geværgranater" samt "Mortergrana-
ter" og et hav af,ja der var også gra-
nater, der biev brugt til kanonerne, f.

eks. i Vester Vedsted. Der var hylstre
i 1 meters længde, hvori der kunne
anbringes granater med en diameter
på 25 - 35 mm, og i enkelte kanoner
kunne anvendes endnu større grana-
ter, |25 mm. Når vi foretog en
sprængning, var der tale om en blan-
ding af alt muligt. Der var også man-
ge håndgranater imellem.

En ungdomserindring
Jeg havde i mine unge dage to gode

kammerater, blandt andet "Haj s", alt-
så Johannes Jørgensen og så Johan-
nes Bastrup, det var Præstens søn.

Det var mine to bedste kammerater
dengang. Praestegården var faktisk
mit andet hjem, næsten. Der foregik
meget dernede - jeg har lært at dan-
se, og vi fremstillede nogle enkelte
sejlgarnsbomber, som vi skulle bru-
ge nytårsaften, der var nu ikke så me-

get krudt i dem. Da jeg kom hjem om

aftenen sent, så skulle det her shel-
1ak, vi havde givet sejlgarnsbomben
rrange gange, jo tørre i løbet af nat-
ten. Bomben skulle bruges næste dag,

så hvor skuile jeg tørce den? Jeg kik-
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kede mig omkring. Ovnlågen til kom-
furet stod åben, så stak jeg hånden
ind for at fØle om der stadigvæk var
varmt derinde, og det var i orden, så
jeg lagde bomben ind for at den kun-
ne blive tør. Og det blev den også, for
næste morgen vågnede jeg ved, at
min seng gav et hop, jeg sov oppe
ovenpå. Da min mor stod op,lukkede
hun ovnlågen uden at kigge efter, om
der var noget i. Da min mor og min
far sad overfor hinanden og drak de-
res morgenkaffe, kunne de pludselig
høre noget der sydede. Det varjo lun-
ten, der var blevet antændt, og så
pludselig BANG, så var køkkenet
fyldt med sod og forpladen af komfu-
ret flØj ud. Heldigvis blev min far og
mor ikke ramt.

Jeg kom ned deroppe fra. Det gik
stærkt. Jeg mødte min far på trap-
pen, "Nu har vi ingen komfur!" sag-
de han.

Et øresønderrivende brag
Der arbejdedes med trotyl og an-

det sprængstof i 50 kg kasser, og man
var i færd med at gøre lunterne klar
til den sprængning, der skulle påbe-
gyndes. Det var en tysk officer, der
havde påtaget sig arbejdet, et herligt
menneske. en meget tiitaiende fyr,
som sad på en stor ammunitionskas-
se. Her lavede harr lunterne, som
skulle være godt 3 m lange. Hver cen-
timeter svarede tii 1 sekund, så der
var 300 sekunder til at komme væk
fra sprængningsstedet. Det foregik
gerne i bil, så vi var jo i alt fald ca. 3
km væk, når der var noget, der
sprang i luften.

Det var vi bare ikke denne gang.
Chaufførerne var placeret forskelli-

ge steder, en dei var nede i spræng-
ningsgraven, nogle ved kanten om-
kring, medens andre var lidt længe-
re væk

1459 Albrechtsen og l4l4 Petersen,
som skulle lede den pågældende
sprængning, stod bag ved en af de
tømte lastvogne og talte sammen, ca.

30 m væk fra selve sprængningsste-
det. De to civilarbejdere, som også var
chauffører, var på modsat side af bi-
len og lidt nærme sprængningsstedet.
Pludselig lyder der et øresønderriven-
de brag og på et øjeblik er det hele
næsten væk.

De to korporalerAlbrechtsen og Pe-
tersen samt fire tyske soldater over-
levede. Det var seks af de i alt 15.

Albrechtsen sagde til mig, at han
kastede sig øjeblikkelig ned, men han
følte ikke selve lufttrykket saerlig
voldsomt. Det var netop fordi vi brug-
te graven, så lufttrykket er prellet af,
gået i vejret, selv om det selvfølgelig
også der har spredt sig, men så var
de aliigevel de her 30 m væk. Derfor
tog de ikke nogen særlig skade, ud
over at de fik et chok. De kastede sig
øjeblikkelig ned.

Sprængrringsarbejdet og
tyskerne

Der var dengang og i tiden efter en
diskussion om, hvorvidt man kunne
titlade sig at udkommandere tysker-
ne til disse sprængninger. En opfat-
telse var, at tyskerne selv havde lagt
minerne ud. Så kunne de godt fierne
dem igen.

Det har jeg også følt, men det er
først kommet på et noget senere tids-
punkt. Der var også nogen der må-
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ske syntes det var for letsindigt, for
de kunnejo sabotere arbejdet, sådan
at der måske gik noget til som ikke
skulle gå til. Det viste sig dog hur-
tigt, at vi ikke kunne få bedre med-
hjælpere at arbejde sammen med. De
var utroligt tjenstviliige og de var
meget elskværdige og flinke. Office-
ren var en velfungerende fyr, og han
havde pæren i orden. Desuden var
der en lille kraftig en, som vi kaldte
klovnen fra Hamburg, men han var
nu fra Berlin. Det var faktisk en skue-
spi11er, der var på det hold, og der var
altid skæg i ham, og ham havde vi
meget sjov af, og det havde hans kam-
merater også. Alle kunne lide ham.
Det var iigesom hvis noget var trist,
så var han det i alt fald ikke, så skul-
le han nok sætte fut i det.

Fplgerne af sprængnings-
katastrofen

Pludselig kom fire af de overleven-
de tyskere styrtende hen mod korpo-
ralerne Albrechtsen og Petersen og

skreg, at de skulle skynde sig væk,
de var sikker på at der var en hel del
ammunition tilbage på den brænden-
de lastbil, der holdt ved krateret.
Samtidig kunne de høre den ene af
chaufførerne, som var imellem dem
og krateret. Ligeledes hørte de 6n
mellem lastvognen og den anden side
af krateret. De skyndte sig over til
den sidstnævnte for at se, om de kun-
ne hjælpe med noget. Han var dog så

uhyggelig tilredt, at han ikke kunne
overleve. De rettede hans ben ud,
hvorefter han sagde tak, og så var

Krudtafbrænding
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han død. Så det gik hurtigt!
Albrechtsen kørte omgående de

seks km til Vejers og alarmerede
Falck i Varde. De sendte to ambulan-
cer. De lod alarmen gå videre til Es-
bjerg, og s'rationslederen i Varde kør-
te selv ud til ulykkesstedet. En km
før han nåede til selve sprængnings-
stedet, mØdte han fire af de tilskade-
komne tyskere, som havde fået en
temmelig ublid medfart. 6n af dem
havde fået kraniebrud, en anden hav-
de fået en kugle fra 6n af de berygte-
de S-miner i maven og de to sidste
havde fået sprængstykker i ansigtet,
så de blev alle ført til feltlazarettet i
OksbøI. Den danske soldat og de to
civile chauffører blev førttllVarde Sy-
gehus. De var døde alle tre.

Flygtningelejren i Oksbøl
Jeg kørte den dag ud for at se på

nogle depoter ved den nye spræng-
plads syd for Varde og samtidig var
jeg på jagt efter en ny sprængplads
ved Sneu* Å. Den følgende dag var
jeg først i Varde efter fire kister, som
skulle bruges til resterne af de om-
komne tyskere. Der kunne resterne
af de 6-9 tyskere meget nemt være.
Jeg kørte kisterne til flygtningeiejren
i Oksbøl.

in af mine mest uhyggetige ople-
velser under opholdet, var at komme
ind i lighusene der og se hvordan der
lå døde mennesker, række ved ræk-
ke. Flest eller rigtig mange b6rn, men
også gamle mennesker. Der var jo
over 30.000 flygtninge placeret i Oks-
bøI, en liile by. Det var en specielt
bygget baraklejr, men alligevel var
det under kummerlige forhoid, men
det var så tydeli gt, at det var helt

overbeiastet, og at de havde svært ved
at få flygtningene begravet. Det var
uhyggeligt at komme derind, og det
varede lidt inden jeg kom til mig selv
igen, da jeg var kommet af med kis-
terne.

Men allerede dagen efter - en ons-
dag - var vi alle til begravelseshøjti-
delighed på kirkegården i en mindre
by ikke så langt derfra. Det var nok
et sted, hvor man forsØgte at samle
dem. Jeg har nu tænkt på, efter at
have læst det, at jeg vil prøve atkøre
ornkring og se, om jeg kan genkende
nogen af dem. Nu kan vi se hvor stort
det er blevet, og det kan også være,
at nogle af kisterne er flyttet derfra
igen. Det har man gjort andre steder,
og måske er de flyttet tii deres hjem-
egn.

Begravelserne
Den tyske officers hustru, som var

kommet tilstede, fik efter begravei-
sen overrakt mandens guldring. Det
biev hun meget rørt over, men også
meget glad. Detvar hendes mand, der
havde siddet på ammunitionskassen
og iavet de 3 m lunter, som skulle bru-
ges til sprængningen. Kassen og lun-
terne lå der, men manden var altså
sprængt så meget i stykker, at det
eneste vi fandt af ham, var en arm,
jeg tror det var venstre underarm, og
på det stykke var hans vielsesring.
Den skai vi have, sagde jeg og forsØg-
te at få den af.

Da det ikke kunne lade sig gøre,
hentede jeg min bidetang og ktippe-
de fingeren over. Det gjorde ondt på
mig, men jeg følte, det var noget, som
skulle overstås.

Han havde sådan en bred guldring.
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Alle havde set den og kendte den, og
der var ikke andre på holdet, der hav-
de en sådan ring. Der har vaeret en
god kommunikation til Tyskland og
til de pårprende der. Man har vidst,
hvem der skulle orienteres og have
besked.

Schølling, den danske soldat som
også blev dræbt, blev fundet 250 me-
ter fra sprængningsstedet. Der lå
næsten hans hele lig, det der var til-
bage af ham, og han var så godt som
hel. Men han blev lagt i en kiste og
blev ført til København, hvor vi var
til begravelse - lidt senere -.

Krudtafbrænding i Vester
Vedsted

Arbejdet med at afbrænde det sid-
ste krudt fraVesterVedsted blev fort-
sat. Netop på det sted var der samlet
mest krudt sammen, ca. 40 tons. Jeg

har stadigvæk gemt en lille prøve.
Der var mange, der sagde, hvorfor
brugte man det ikke,- hvorfor kunne
militæret ikke bruge alt det krudt.
Hvorforkunne man ikke lavejagtpa-
troner af det. Men det var i virkelig-
heden presset til stangkrudt, altså i
stykker på, ja nogen var på ca. Ll2
meter, ligesom makaroni, altså i så-
dan nogle hårde stænger. I&'udtaf-
brændingen foregik ude i vadehavet
under ebbe, det vil sige, vi kørte det
sammen, hvor der var ettørt sted, og
når krudtet var tørt, blev det samlet
i en stor stak og brændt af. Vi havde
inviteret avisen, som vi frk til at skri-
ve om afbrændingen, så folk ikke
skulle tro, der var sket en ulykke el-
ler opstået en stor brand. Der var som
regel publikum tilstede, men dem
måtte vi så holde i tilbørlig afstand,
ca. 300 meter, før vi satte ild til. Vi
anbragte simpelthen en tynd stribe

Resterne af Albrechtsens lastbil efter uheld ued krudtafbrændin.g
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afkrudt fra stakken og ud til det sted,
hvor vi kunne risikere at antænde
det. Det varede ca. tre min. fra vi
tændte til det var fremme. Så kom
eksplosionsbranden, og på få sekun-
der var det hele væk. Det var med en
flamme der gik 7O-75 meter op i luf-
ten, så det kunne ses i Esbjerg, på
FanØ og i øvrigt langt omkring. Det
foregik mens der var ebbe, derfor
kunne det være mørkt som i tilfæl-
det her. Det gjorde det jo til et flot
fyrværkeri på en måde, det blev lige-
som dagslys, næsten som sollys i det
korte øjeblik, det varede.

Endnu en ulykke
Men nøjagtig en måned efter den

store ulykke, havde vi endnu en ulyk-
ke, som nemt kunne have fået meget
større følger. Denne gang var clet un-
der afbrænding af krudt, hvor ulyk-
ken indtraf, da de fire lastbiier var
nået frem til afbrændingsstedet. Her
ville Albrechtsen, korporalen som
holdt længst fremme,lige køre en lil-
le smule længere frem, altså bare 3-
4 meter, men der var så meget løst
sand, at han måtte accelerere bilen
op, så der blev hjulspind. Der var så
noget krudt som blev antændt - det
er den eneste forklaring, man nogen
sinde kunne finde på - men det var
altså det, der bevirked e, at de fire
lastbiler var væk på ca. 20 sekunder.
De brændte simpelthen op. Jeg tror
det var ligegyldigt, om der nu er 10,
50 eller 100 tons, det brænder om-
trent lige hurtigt. Det accelererer
simpelthen, det er der nok nogen, der
kan lave et regnestykke over, men det
var i alt fald den erfaring vi havde,
at på 20 sekunder var det heie væk.

Det var uheldigt, for nu var der
brændt fire iastbiler, og vi havde ikke
andre kgretøjer, så var der 6n der løb
til telefonen, altså 5 km. Han havde
en god kondi, jeg tror det var en der
meldte sig frivilligt, han løb næsten
før vi nåede at snakke med ham, og
efter den tid det varede, inden Falck
kom fra Varde, så havde han løbet
godt til.

tr første omgang var spørgsmålet,
om Albrechtsen ikke var kommet ud
af bilen. Chaufføren bag ved skreg
godt nok til ham, at han skulle kom-
me ud af bilen, Albrechtsens bil var
drejet lidt til hgjre,så chaufføren bag-
ved kunne ikke se ham. Men heldig-
vis varAlbrechtsen hurtigt ude og løb
hen til den foregående dags spræng-
hul (4 m) eller et af hullerne. Det
sprang han ned i, der var vand og på
den måde fik han jo hurtigt slukket
ilden og det var nok det, der reddede
hans iiv. Hah,vejs henne ved hullet,
altså 2-3 meter fra bilen, fandt jeg
hans tegnebog, hvor baglommen var
brændt af, så tegnebogen var faldet
ud. Men han kom på Varde Sygehus
og dagen efter var jeg ude med en
bloddonor. Lægerne havde skåret
rundt på begge arme eller begge
håndied, og så havde de sådan lige
trukket et par handsker af ham, det
var huden de trak af simpelthen. Så
havde de en væske, som vist bruges
endnu, trorjeg. Han blev sprØjtet med
en slags reservehud, så han fik ne-
gerhænder. Det var heit fuldstændigt
kulsort, det han blev sprøjtet over
med. Så blev hænderne pakket ind
ligesom et par kæmpe boksehand-
sker, så dem iå han med da jeg kom
dagen efter med bloddonoren. Han
havde mistet en hel det blod. Læger-
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ne sagde til mig, at hvis ikke Al-
brechtsen havde haft den tykke, uld-
ne slipover, han havde sådan 6n uden
ærmer, så havde han fået meget stør-
re hudafbrændinger, og så var han
simpelthen død.

Albrechtsen overlever
Nu overlevede han og han fik sine

hænder repareret, så han kunne
komme til at åbne dem. Han kunne
ikke helt strække dem ud, men han
kunne genoptage sit arbejde som
elektriker inde på Berlingeren. hvor
han har været i mere end 25 år. Så

det gik meget godt, han var forøvrigt
6n af dem der frk tilbudt 75.000 kr.
for en aftrædelsesordning. Det er
mange år siden, så det var et stort
beløb dengang. Det var almindeligt

derinde, at man kunne få en sådan
ordning, og det anvendes jo også man-
ge andre steder i dag, hvor der bliver
for mange om arbejdet. Albrechtsen
blev nogenlunde til menneske igen,
ogjeg holdt forbindelse meC ham ind-
til for ca. otte år siden, så hørte jeg
pludselig ikke fra ham mere, og jeg
har prøvet at ringe til ham på hans
fødselsdage og på forskellige tider,
men jeg har ikke kunnet få kontakt
med ham. Men han har jo også nået
den alder, hvorom nogen siger, når de
tæller op under et foredrag - nå, her
er der et antal, der har overlevet den
almindeli ge gennemsnitsalder.

Men her har jeg skrevet slut, så det
er det, jeg har valgt at berette fra min
soldatertid.

Korporal Albrechtse n på Varde sygehus
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Thomas Thomsen og sønnen I{. C. Thomsen.
To af de mange håndværkere, der har sat deres

"spor" i Vildbjerg.
u I Karl Gregersen og Kristian Mosekjær

Thomas Thomsen

Thomas Thomsen
t. L7. august 1881 fik svendebrev

som tømrer i 1901 og blev kort tid
efter ansat i Chr. Iversens tømrer-
forretning i Vildbjerg. Chr. Iversen
havde startet både tømmerhandel og
tømrerforretning i 1896. På grund af
de mange arbejdsopgaver voksede så-
vel tømmerhandelen som tømrerfor-
retningen, så derfor koncentrerede
Chr. Iversen sig om tømmerhandelen,
og Thomas Thomsen overtog tømrer-
forretningen i slutningen af 1904.
Forinden måtte han dog aftjene 4 L/2
måneds værnepligt ved ingeniørtrop-
perne. Ved overtagelsen af tømrerfor-
retningen var Thomas Thomsen kun
23 år,og han var derfor ikke myndig.
Han søgte "kongebrev", og Christian
den Niende anførte i brevet, at Tho-

mas Thomsen må, uagtet han ej har
fyldt sit 25. år, være fuldkommen rå-
dig over sit gods, som en fuldmyndig
person efter lovgivningen.

Thomas og II. C. Thomsen gik i
kompagniskab i 1943 og H. C. Thom-
sen fortsatte efter faderens død.

Indtil 1870 var der i Vildbjerg kun
beboelseshuse og enkelte gårde samt
skolen og kirken. I 1876 startede
It{iels Karl Jensen en købmandsfor-
retning, som senest er overtaget af
Svend Iversen.

I 1905 købte Thomas Thomsen en
parcel af indremissionær Lars Han-
sen i Vestergade, hvor han byggede
et værksted. Han var på dette tids-
punkt ugift, og i værkstedet blev

Thomas Thomsen
med suendeprøue 1914
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Thomas Thomsens uærksted 1912. Bygget 1905 og uduidet 1908.

H.C. Thomsen står som den fqrste fra uenstre

indrettet iokaler til beboelse, der pas-

sede tii hans behov. Senere blev der
tiikøbt flere parceller, så der var plads
til såvel værksted som oplagrings-
piads til tømmer. Endvidere blev der
plads til de forskellige tagkonstruk-
tioner, der biev brugt til de forskelii-
ge byggeprojekter, herunder bl. a.

bjæikekonstruktionerne i Vildbjerg
kirke. I de følgende år beskæftigede
han om sommeren meliem 10 og 20

mand.
Af Thomas Thomsens gamle ordre-

bog fremgår, at der var tale om man-
ge forsketlige arbejdsopgaver' Der
biev bygget flere nye stalde, hvor til-
budene lå på 2.000 - 5.000 kr. Det ly-
der ikke af så meget, men gennem de

første år efter virksomhedens start,
var timelønnen omkring 25 øre.I de

første 20 tr var der årligt tale om 15

- 20 af de større opgaver samt en del
reparationer rundt omliring.

Inger Sønderby
Omkring samme tidspunkt boede

Inger Sønderby fra Merrild Mark i
et værelse på Kirkegade 9.

Hun var i færd med at uddanne
sig til herreskrædder. Da Thomas
Thomsen sammen med sine tømrer-
svende var i færd med at rejse bjæl-
kekonstrrrktionerne på Viidbjerg nye
kirke i 1905, mistede han fodfæstet
og faldt ned på jorden. Der var ingen
brud på krop eller lemmer, men han
havde fået nogle store skrammer, så

der flød temmelig meget blod.
Det var ham magtpåliggende at få

fat på Inger Sønderby, så han kunne
få en kyndig og fornØden Pleje.

De blev gift den 8. maj 1906'
De byggede hus på Vestergade 11,

hvor der foruden kontor ti} Thomas
Thomsen blev plads til børnene.

Efterhånden ejede Thomas Thom-
sen det meste af det nuværende Ve-
stergade 11, 13 og 15. I L922-1923
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trluset på Vestergade 15,
bygget 1922-23

blev der bygget villa på Vestergade
15. Et lysthus, der endnu ligger på
stedet, blev opført nogle år tidligere.
I den nye villa var der plads til den
børneflok på 10, som voksede op. H.
C. Thomsen var den ældste og natur-
iig an tager af firmaet, mens den yng-
ste, Harry var 2l år yngre end H.C.
Efter IngerThomsens død i 1957 blev
huset solgt til anden side.

Folketællingen fra 1801 viser, at Vildbjerg
var et udpræget landsogn, delt op i g ejer-
lav, nemlig Merrild, Præstegården, Lysgård,
Burgård, Pugdal, Ejsingkær, Helleskov,
Rødding og Røddinglund.

Ejerlavene stammer fra den tid, hvor
landmændene var fæstebønder under for-
skellige godser samt under kronen. lnden
for lavene gik man sammen, når forskel-
ligt skulle diskuteres, eller der skulle træf-
fes en beslutning.

Ejerlavene er senere fastholdt, selvom
matrikuleringen og matrikelkortene blev
indført i midten af 1800-tallet. Hvert ejerlav
bestod af 1 -3 gårde, og da der i alt var 6.221
tdr. land tilVildbjerg sogn, var der ca. 700
tdr. land til hvert ejerlav.

Omkring år 1800 får fæstebønderne mu-
lighed for at købe gårdene. Der blev sene-
re solgt jord fra disse forholdsvis store
ejendomme, så antallet af landbrugsejen-
domme voksede i de kommende år.

Jernbanen
Indtil L904 havde Vildbjerg kun

post- og dagvognsforbindelse med
omverdenen, og forskeilige egnshisto-
rikere mener, at Vildbjerg ligger af-
sides i forhold til Holstebro og Her-
ning. Der var derfor tale om et stort
fremskridt, da j ernbanen fra Herning
til Holstebro blev f6rt gennem Viid-
bjerg.

Det har betydet meget forVildbjerg
by og sogn i det hele taget, og spe-
cielt omkring disse år er der kommet
mange håndværkere oghandlende til
byen.

Politisk skulle der også være en vilje til
udvikling, og som en ihærdig drivkraft på
den politiske side var sognerådsformand
og amtsrådsmedlem Niels Mouritsen, der
tra 187O til sin død i 1904 var en af de per-
soner, der havde størst indflydelse i Ham-
merum herred. Desuden var han en person,
man lyttede til.

Han kunne være blevet rigsdagsmand,
men han havde så mange tillidshverv, at
han ikke havde tid eller lyst til rigsdagen.
Med de mange tillidshverv fik han en del
modstandere, men han holdt den samme
rolige stil, enten han sad med de store be-
slutninger eller forskellige naboer bad om
hjælp til mindre spørgsmå!.

lgennem mange år arbejdede han som
medlem af jernbanekommissionen for, at
jernbanen mellem Herning og Holstebro
skulle gå gennem Vildbjerg. Det er nok den
største opgave, han huskes for, men han
nåede ikke selv at se resultatet af indsat-
sen.

Da det første prøvetog i oktober 1904
kørte gennem byen, kom han tilstede, syg
og med bind om hovedet, men han nåede
at tale med nogle af banens mænd.

Få dage efter blev banen officielt åbnet.
Da lå Niels Mouritsen meget syg ihjemmet,
hvor han døde den 19. oktober.
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Kirkebyggeri
En af de store opgaver fik Thomas

Thomsen allerede i 1905, hvor man
havde besluttet at rive den gamie kir-
ke ned. Den havde nu igennem 700
år giver plads til sognets befolkning.
Det er svært at gætte, hvor mange,
kirkegængere, der har været gennem
årene, men med et befolkningstal, der
i Vildbjerg sogn i 1801 stiger fra 193
til 1236 i 1906, har uden tvivl med-
ført mangel på siddepladser i kirken.

Thomas Thomsen var også med til
at bygge den nye skole i 1908. Den
kostede godt 49.000 kr., hvilket bor-
gerne syntes var for meget, så sogne-
rådet blev udskiftet med nye folk.

Umiddelbaft før 1900 var der 105

børn, der gik i skole i 4 klasser.I 1916
var man allerede nået op på, 220 børn
fordelt i 7 klasser og med 4 fastan-
satte laerere, så der biev god brug for
den nye skole.

Thomas Thomsen har udført tøm-
rerarbejde vedAssing og Nøvling kir-
ker, Sdr. Omme fangelejr, Esbjerg
toldbygning, FDFs feriebygning På
Jegindø, ferielejr ved Madum sø samt
sygehuset i Herning. Han hoidt sig
således ikke til blot det lokale tøm-
rerarbejde, men afgav tilbud mange
forskellige steder. Selv på Færøerne
kunne han have fået tømrerarbejde,
men det blev ikke til noget.

Ved folketællingen i 1801 var der 193
personer i Vildbjerg sogn. Allerede i 1830

var tallet nået op på 329, og stigningen fort'
sætter op gennem 1800'tallet.

Det er en tendens, der er generel for lan-
det som helhed. Op til år 1800 er der gen-
nem 6-700 år ingen befolkningstilvækst,
hvilket skyldtes høi børnedødel i g hed, svæ-
re smitsomme sygdomme samt at Danmark
under adskillige krige mistede mange men-
nesker.

Med de 1236 personer i 1906 har Vild-
bjerg sogn fra at være et udpraeget land-
sogn udviklet sig tilet sogn med en omfat-
tende byudvikling. Omkring 1916 var der
alene iVildbjergs nærmeste byområde 600
indbyggere, eller op mod 1/3 af sognets be-
folkning. Der var omkring 50 større og min-
dre forretninger.

I løbet af 1890-erne kommer der maler-
mester, fotograf, skrædder, snedkermester,
og sadelmager.

På samme tid kommer såvel læge som
dyrlæge. I 1891 byggedes andelsmejeriet
på Burgårdsvej.

Folketællingen fra 1906 anfører, at der
opholdt sig 3 møllebyggere fra Nr. Nebel.
De var på gæsteophold for at bygge møl-
ler.

Under stillingsbeskrivelserne anføres
bl.a., at der var en karetmager (hjulmager),
jordemoder, fiskehandler samt en handels-
rejsende i cykler.

Der var syerske, urmager, bagermester,
rnurer og forstassistent.

I 1913 fik Thomas Thomsens tøm-
rerforretning indlagt telefon. Allere-
de i 1906 startede elværket, så man-
ge af de nØdvendige tekniske hjælpe-
midler havde man fået nogle år før
nogle afde store nabobYer.

Motorcykel
Thomas Thomsen fik som den før-

ste i Vildbjerg en motorcykel. Af de
gamle regnskabsbøger fremgår, at
den kostede 850 kr. Der er foretaget
afskrivning, og den står Pænt anfØt
i regnskabet.

H. C. Thomsen fortæller i en bånd-
optagelse, at han stod og kiggede På
faderen, der kørte på en 1,5 hestes
motorcykel. Det foreg-ik frem og til-
bage ad Vestergade, som På det tids-
punkt ikke var brolagt og derfor var
temmelig smattet. Motorcyklen hav-
de ingen gearkasse og skulle derfor
1øbes i gang. Senere købte han en med
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gear.
H. C. Thomsen fortæller ligeledes,

at der på dette tidspunkt ikke var
biler i Viidbjerg. Tidspunktet var
omkring udbruddet af 1. verdenskrig.

Thomas Thomsen var valgt til sog-
nerådet L921 - 1928 og var sogne-
rådsformand fra 1923 til 1926, rnen
eilers var det mest tømrervirksomhe-
den, det drejede sig om. Han var i
1945 opstillet til menighedsrådsval-
get på missionsiisten og blev suppie-
ant. Sønnen, H. C. Thomsen var sam-
me år stiller for den grundtvigianske
liste.

Endvidere var han medstifter af og
i bestyrelsen for håndværkerhøjsko-
len i Haslev

Thomas Thomsen var så uheldig i
L929 at miste venstre hånd i en fræ-
ser. Det forhindrede ham ikke i - trods
dette handicap - at føre virksomhe-
den videre.

1944 biev Thomas Thomsen ud-
nævnt til æresmedlem af Vildbjerg
håndværkerforening. På det medføl-
gende bevis står, at det er i taknem-
meiig anerkendelse af godt og trofast
arbejde gennem årene.

Gennem årene er fejret såvel 25 og
40-års forretningsj ubilæer samt sØlv-
bryllup og 40-års bryllupsdag. Til dis-
se festlige lejligheder er der forfattet
sange, som fortæller om et godt og for-
nøjeligt familiesammenhoid. Ligele-
des er 100-årsdag for Thomas Thom-
sen fødsel højtideligholdt ved en sam-
menkomst i familien.

Thomas Thomsen døde den 22. sep-
tember 1946.I en avisomtale i forbin-
delse med dødsfaldet er nævnt, at han
som sognerådsformand var god til at
forelægge de forskellige sager og hav-

de myndigheden til at kalde til orden,
hvis nogle sognerådsmedlemmer var
faldet i snak om andet end det, der
stod på dagsordenen.

Konstruktør H.C. Thomsert

II. C. Thomsen
født L907 fik en solid uddannelse

inden for tømrerfaget. Det blev ved
mange iejligheder nævnt, at han var
kronprins og naturlig arvtager af fir-
maet.

H.C. var i vinteren 1924 - 25 ogvin-
teren 1925 - 26 på håndværkersko-
len i l{aslev. I 1928 havde han et op-
hoid på Odense tekniske skole og var
nu uddannet som konstruktør. Fra
april 1929 var H.C. indkaldt t1l 72.
ingeniørkompagni i København.

Den egentlige svendeprøve blev af-
lagt i 1935. Det var såiedes en velud-
dannet at1øser, der gik ind i faderens
firma. Af afgangsbeviserne fra de for-
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skellige skoler fremgår, at H.C. Thom-
sen fik gode karakterer. Karakterer-
ne fra hans skolegang i 1920 er i et
notat til hjemmet anført på et styk-
ke linieret papir. Der er AgneteVoss,
formentlig en vikaE der skriver med-
delelsen, hvor førstelærer Th. Thoma-
sen desuden har sat sin underskrift.

Agnete Voss skriver, at Hans er en
flittig og flink elev, og jeg er glad for
at læse med ham. Han er særlig dyg-
tig til sprog, undtagen dansk stil, hvor
det kniber lidt både med indhold og

ortografi. Engang imellem har han
også svært ved matematik, men det
kan jo komme endnu.

I 1934 blev H.C. Thomsen gift med
Else Elisabeth Iversen, datter af tøm-
merhandler Chr. Iversen. De boede på
Vestervang nr. 6, tæt ved tømrerfor-
retningen.

Som konstruktør og tømrermester
arbejdede H.C. Thomsen hovedsage-
lig lokalt. Det drejede sig især om
I andbrugsbygninger samt villabygge-
ri. Som konstruktør var han meget
omhyggelig med tegningerne På de

opgaver, der blev givet tilbud på. Li-
geledes var hans indstilling, at det
praktiske tømrerarbejde kvalitets-
mæssigt skulle være i orden.

H.C. Thomsen havde mange gøre-

mål, hvoraf de fleste var nogle, han
var bedt om at påtage sig.

Han blev medlem af bygningskom-
missionen under Vildbjerg-Nøvling
sogneråd L943.

Beskikket som vurderingsmand for
den almindelige brandforsikring for
Iandbrugsbygninger fra 1945.

Optaget på nævninge- og doms-
mands- grundlisten 1,947. Vurde-
ringsmand i Jysk GrunCejer- Kredit-
forening 1953 for Aulum og Vildbjerg

mfl. sogne i Hammerum herred. Ud-
peget til hegnssynet 1954. Udpeget
af boligministeriet til medlem af by-
udviklingsarbej det for Herningegnen
1966. Desuden var han medlem af
Midtbanks repræsentantskab.

I sognerådet
H.C. Thomsen blev vaigt til sogne-

rådet i 1958 og blev sognerådsfor-
mand i 1966. Han var en af drivkræf-
terne ved kommunesammenlægnin-
gen, der førte til Trehøje kommune i
1970.

H.C. Thomsen varvellidt og respek-
teret, og der er ingen tvivl om, at hans
hjælpsomhed og interesse for sognets
og borgernes vel har beslaglagt man-
ge afhans timer. Desuden havde han
en meget omfattende indsigt på man-
ge forskellige områder, en indsigt,
som han kunne gØre brug af, når han
blev bedt om et godt råd. En afbrød-
rene har omtalt, at når H.C. kom i
knibe tidsmæssigt, så kunne han som

ingeniør hjaelpe ham lidt med de kon-
struktioner, der skulle bruges ved for-
skell i gt tømr er arbej de.

På grund af svigtende helbred gen-

opstillede H.C.Thomsen ikke til kom-
munalbestyrelsen, men tog i stedet
initiativet til oprettelse af Lokalarki-
vet for Vildbjerg sogn, hvor hans sto-
re historiske interesse og gode men-
neskekundskaber kom til udfoldelse'
Han var igennem nogle år På besøg i
mange andre sogne som fortaier for,

at man anvendte samme arkiverings-
system.

Det eiværk, som blev oPrettet med
jævnstrpm i 1906 kom under debat i
årene efter 2. verdenskrig, idet der
blev taie om at gå over til veksel-
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strøm. Det mødte en del modstand,
fordi det ville medføre nogle omkost-
ninger. H.C. Thomsen var en varm
fortaler for vekselstrøm, formentlig
fordi han med sin tekniske baggrund
kunne se de fordele, der var forbun-
det hermed. Det blev vedtaget at skif-
te til vekselstrøm.

For H.C. Thomsens vedkomnrende
gik tiden og tankerne ikke alene ved
tegnebordet eller på byggepladsen.
Han etablerede sammen med læge
Eberholst og tømmerhandler Iver
Iversen en tennisbane, og endvidere
var han en dygtig violinspiller, der
kunne klare det musikalske indslag
ved forskellige lejligheder, bl.a. når
der var amatørteater.

Oplevelser under krigen
1940-45

Et kapitel for sig er tiden under 2.
verdenskrig, hvor H.C. Thomsen har
fortalt om sine oplevelser til en sko-
leklasse:

Da tyskerne under 2. verdenskrig
besatte landet, beslaglagde de loka-
ler på hotellet, på skolen og på De
gamles Hjem. Det medførte, at H.C.
Thomsen blev tolk eller mellemmand
mellem tyskerne og de offentlige
myndi gheder, dvs. sognerådsforman-
den. Det betød mØde i skolebygning-
ens nordflØj hver fredag.

I mødelokalet, var der hængt en
tegning op, hvorpå der stod "pas på",
fienden lytter. H.C. Thomsen lyttede
flittigt og kunne ofte rapportere til
modstandsbevægelsen, hvor tysker-
ne havde gemt deres tanks, og hvor
der var anbragt benzindepoter.

En dag kom der besked om, at ty-
skerne havde taget en del af de foik,

dervar med i modstandsbevægelsen,
hvorfor det gialdt om at få fiernet et
større parti maskingeværer, der lå i
en have, hvor en afde nye skolebyg-
ninger var opf6rt. H.C. Thomsen tog
en trækvogn med nogle sække og
andre ting på, hvorefter han kørte
ned og gravede maskingeværerne op.
Så kom han i tanker om, at der i et
udkigstårn sad tyskere og holdt øje
med alt, hvad der foregik, og spørgs-
målet var, om de havde set, hvad han
foretog sig.

Herefter kørte han op til en garage
på hjørnet af Skolevænget og Bur-
gårdsvej. Der stod en soldat, som sag-
de, at H.C.Thomsen skulle ind til ma-
joren, for der var sket et eller andet.
Det var der ikke noget mærkeligt i,
da det var fredag. Så kom majoren
frem og sagde, at et barn var død un-
der en påkørsel på vejen fra Øst-
preussen og skulle begraves. Det
skulle H.C. Thomsen være behjælpe-
lig med. Majoren satte en mand til at
holde vagtved trækvognen, men han
var placeret på den modsatte side. Be-
gravelsesforberedelserne blev ordnet,
H.C. Thomsen slog nogle slag med
trækvognen, kørte ind i garagen og
lagde geværerne op under taget, hvor
de 1å til krigens slutning.

En anden begivenhed var, at to
franskmænd, der kom fra Elsass- Lo-
tringen, var kommet hertil, men ger-
ne ville veek fra den tyske soidater-
tjeneste. De ville gerne til Sverige,
hvilket H.C. Thomsen og modstands-
bevægelsen var be§ælpelig med. Der
blev givet besked om et aftalt tids-
punkt fcr afrejsen. De to franskmænd
blev klædt som et par solide hånd-
værkere, hvorefter de sammen med
H. C. Thomsen gik mod Tranholm for
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at mødes med "Dorthe", en bil, de

ha 1r, rådighed over.
f).:r var tii al uheld totalt udgangs-

forbud den morgen, men heldigvis var
H.C. Thomsen kendt som manden,
der havde aftale med tyskerne hver

fredag morgen, så de fik 1ov at passe-
re. De kom hen til bilen, hvor en mand
steg ud og tændte en cigaret som tegn
på, at der var tale om den rigtige kon-
takt.

H.C. Thomsen solgte tømrerforret-
ningen, Vestergade 13, i 1971.

H.C. Thomsen døde i 1984.

Kildemateriale : Lokalarkiuet for Vildbjerg sogn. H.C. Thomsens brødre'
Iuar og Ern,st Thomsen, Konrad Understrup,Vildbjerg sogn 1921-

H.C. Thomsen og folketingsmedlem Knud Thestrup
ued fotketingsualget i 1964
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Træk af Indre Missions historie
i Vildbjerg sogn

ued Su. Christoffirsen Vildbjerg

Fra sammenkomster i
hjemmene til kirkelig
forening

I løbet af 1800-ta11et samledes små
grupper af "almindelige" mennesker
- "lægfolk" - adskillige steder i vort
land i et ganske bestemt ærinde. De
samledes i deres hjem for at styrke
og hjælpe hinanden i deres kristen-
Iiv. I mange tilfælde var årsagen, at
de føite, at deres kirkes præster ikke
gav dem nok. Mange af præsterne var
rationaiistiske.

Dette skete også i vore sogne. Vild-
bjerg, Timring og Nøvling sogne var
6t pastoratfra 1818 til 1906. Her var
der dog ikke tale om nogen særlig
stærk modsætning til stedets præst
N. A. Wernberg.

Blandt disse "vakte" mennesker
nævnes Svend og Gudrun Lysgaard,
Chr. Bormose, Niels Poulsen i Naj-
bjerg og senere Poul Chr. og Mette
Katrine på Katrinebjerg. Kr. Idom,
der rejste omkring og holdt møder i
sådanne forsamlinger, boede i Tim-
ring i 1848.

I øvrigt stod det ikke godt ti1 i pa-
storatet! Biskop Johs. Gøtzsckre skri-
ver om det i "Livsrørelser": Der var
ikke megen kirkegang. Kun få krist-
ne skikke. Man drak og spillede kort,
og lærerne gik tit i spidsen. Ufred og
slagsmål fulgte rned drikkeriet. Præ-
sterne kæmpede imod. Men åndeligt
stod det ikke godt til.

Mange af de vakte fandt efterhån-
den ind på hovedgården Mgltrup. Der
var to brødre - forpagtere - først Otto
og derefter Fritz Lawaetz. De var be-
gyndt at samle gårdens folk til an-
dagter. Man læste af en andagtsbog,
sang saimer af Brorson og bad en bøn.
Fritz Lawaetz taite også selv både
hjernme og andre steder. Andre for-
kyndere - både lægfolk og præster -
blev indbudt. Efterhånden kom folk
langvejs fra for athøre "den fromme
herremand" på Møltrup. I løbet af
1860-erne voksede dette åndelige liv
betydeiigt.

På Midtsjælland havde sådanne
grupper af mennesker fundet sam-
men i en "Forening for den indre Mis-
sion". De havde også antaget en mand
til at rejse rundt og forkynde evan-
geliet. I 1861 blev foreningens årsmØ-
de holdt i Stenlille. Stenlilles praest
Johannes Clausen havde opfordret
sin ven og kollega, kapellan Vilhelm
Beck, til at prædike ved en indleden-
de gudstjeneste. Det gjorde Beck så.
Efter gudstjenesten var der general-
forsamiing i skolen. Men den fik et
meget stormende forløb. Beck tog der-
for igen ordet og sagde nogle kraftige
ord for at bringe tingene på plads. Alt
endte så med, at der blev dannet en
helt ny forening: "Kirkelig forening for
den indre mission i Donmarlt". ('Ir,-
dre": i Danmark - tilforskel fra "ydre":
i andre lande).

Den nye bestyrelse kom til at be-
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stå af tre præster og tre lægmænd.
De tre præster var: Den tidligere

formand, pastor C. F. Rønne, der fort-
satte som formand til 1881, sarnt
præsterne Viih. Beck og Johs. Clau-
sen.

De tre iægmænd var:Lærer J. Chr.
Poulsen, Stenlille, tømrer og hus-
mand Jacob Jensen, Skuerup, og den
tidligere omtalte Otto Lawaetz fra
Møltrup, der nu var forpagter i nær-
heden aiKalundborg.

Vilh. Beck havde netop i sin prædi-
ken talt om det nyttige og nØdvendi-
ge i, at lægfolk og præster kunne ar-
bejde godt sammen i missionens vir-
ke. Et sådant nært samarbejde blev
altså indledt her. Det fik stor betyd-
ning for både kirke og mission.

Nogle få år efter denne begivenhed
foretog Beck og Clausen et Par "mis-
sionsrejser" til Jylland for at søge for-
bindelse med den jyske veekkelse. Det
første besØg; i Timring var skuffende.
Men naeste gang var det tYdeligt, at
der havde vaeret en god udvikling som

føl,ge af, hvad Lawaetz og andre hav-
de udrettet. Forbindelsen til Kirke-
lig forening for den indre mission i
Danmark var skabt.

En spænding i sognene ved
et præstevalg

I 1865 døde pastor Wernberg. Så

ville Fr. Lawaetz og hans venner ger-

ne have Johs. Clausen som ny praest.

De ønsker en troende og nidkær
præst, der vil forkynde Guds ord rent
og purt for dem. De ønsker dermed
at værne det åndelige liv, der er vakt
her. Det vil blive forstyrret, hvis de

får en praest, der er smittet af vildle-
dende lærdomme.

Den rette præst mente de at have
fundet i Clausen. Derfor udfærdiger
de en liste med 240 underskrifter.
Den stiles til kongen og overbringes
til kultusministeren af Lawaetz og

medlem af sogneforstanderskabet,
Knud Kirkegaard, Timring. Det var
kultusministeren, som tog sig af kir-
keforhold. På dette tidspunkt var det
den eneste mulighed, som menighe-
derne havde for at kunne påvirke et
præstevalg.

Men så viste det sig, at der var oP-

stået en betydelig modstand mod det-
te ønske. Sogneforstanderskabet med
Jens Severin Sørensen som formand
indsender også en begæring til mini-
steren. Deri udtrykker de et Ønske
om, at Johs. Ciausen ikke må blive
præst i Vitdbjerg....

De retter en nedladende kritik mod
de andres andragende: ... Den er al-
deles intet betydende og 9/10 af be-

boerne vil føle sig meget indignerede
ved at modtage en præst, hvis svær-
meriske overspændthed er her nok-
som bekendt....

Der foreligger ikke Ønske om nogen

anden præst - bare ikke Clausen!
Kun den førnævnte Knud Kirkega-

ards underskrift er der ikke. Han gik
med Lawaetz'liste.

Nu havde ministeren en anden van-
skelig opgave til Johs. Clausen, nem-
iig Ryslinge på Fyn. Så ham blev der
ikke tale om. Men ministeren havde
tidiigere fået anvist en mand, som

han mente formåede at klare disse
vanskeligheder i de tre små hedesog-
ne: Det var Christian Frederik Koch,
som var adjunkt i Ribe. Han blev ud-
nævnt og ordineret i Ribe i 1865. Han
var da 38 år gammel og var tilsYne-
ladende også den rette mand.
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FrttzLawaetz henvendte sig snart
til Koch og fortaite om den stærke op-
vækkelse, som her er, navnlig i Tim-
ring. Koch sagde, at han giædede sig
over det, men sagde også udtrykke-
ligt, at han var sat til at være præst i
de tre menigheder og ikke for et ud-
præget parti i disse menigheder!

Hans svigerfar, senere biskop Bals-
1ev i Ribe, skriver kort efter til ham,
at han regner med, at Koch nok skal
klare de vanskelige forhold, når han
med besindighed tager tingene på
rette måde. "Pietisterne er vanskeli-
ge; men det er dog bedre end åndelig
død, og kommer man dem kæriigt i
mØde, kan man dog vist gerne vinde
dem."

Og sådan gik det også!
Indremissionær Anders Stubkjær

omtaler forholdet således: Koch var
en stor ven af iivet og en mægtig støt-
te for det.

Johs. Gøtzsche skriver om C. F.
Koch: Han gjorde indtryk af at være
noget indesluttet, men skaffede sig al-
mindelig agtelse blandt sine sogne-
børn.

Han var r Øvrtgt en dygtig formand
for sogneforstanderskabet, hvor han
snart afløste J. S. Sørensen. Men for
de vakte var han for stilfærdig i sine
prædikener. Ikke nogen vaekkelses-
prædikant! Men man sagde: Der er
hverken noget at iægge til eller tage
fra i hans prædiken! Eller som en
gammel mand senere sagde: Gamle
Koch, han praedikede sør'me godt!

Lars flansen
I 1867 flvttede den 3S-årige skræd-

der Lars Hansen til Vildbjerg og kom
til at bo i et lille husmandssted lige
nord for kirken.

Ved at læse i "Johan Arndts sande
Kristendom" var han kommet tii tro
på sin Frelser. Da han kom til Vild-
bjerg, biev han gode venner med Fr.
Lawaetz. Denne sørgede for, at Lars
Hansen kunne blive antaget som kol-
portør (bogsælger) for Kirkelig for-
ening for indre Mission. Senere blev
kolportørerne også kaldt indremissi-
onærer, ligesom de andre ansatte.

Fr. Lawaetz indviede ham med bøn
om, at han måtte blive en tjener, som
Gud kunne velsigne, så han kunne
føre mennesker til Herren!

Lars Hansen opgav skrædderhånd-
værket, selvom han var en dygtig
skrædder. Han vandrede derefter
runcit med sin store bogtaske i hele
Jylland og soigte kristelige bøger.
Han vidnede for foik, og bad og sang

I n.drernissionær Lars Hansen
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for dem, som trængte til det.
Han var umådelig flittig og opnåe-

de at holde 200-250 mØder år1igt i In-
dre Missions tjeneste. Som preedikant
havde han vel næppe de store evner.
Men from og §ertelig var han. Der
kom efterhånden til at stå stadig stør-
re respekt om ham og hans virke. Han
holdt sig ikke tilbage for at stå op k1.

6 en vintermorgen og trave flere km
ud i sognet for at bede med et sYgt
menneske. Utallige historier fortæl-
ies der om Lars Hansen og hans vir-
ke i sin Herres tjeneste.

Indre Mission udgav en instruks for
sine bogsælgere og indremissionærer.
Denne instruks indskærper, at det er
vigtigt for dern at søge at have et godt

forhold til stedets preest, hvor de kom-
mer frem. Det var Lars Hansen helt
enig i. Det var også en stor hjælP og

opmuntring for de "mindre tjenere",
når præsterne bakkede dem oP- Han
havde da også et særdeles godt for-
hold tii pastor Koch og til hans efter-
følgere. Pastor Krag kaldte ham lige-
frem "min kapellan".

Lars Hansens første kone hed Ma-
ren Hamborg. Hun døde ret tidligt.
Hun var velbevandret både i sin bi-
bel og i Luthers skrifter. Hun var god

at få en samtaie med, når det gialdt
ens "salighedssag". Hun samiede
både gårdmands- og husmandskoner
i sit hjem og hjalP mange bekYmrede
og udlagde "Guds vej" nærmere for
dem.

Når Lars Hansen var hjemme, sam-
ledes man tit om at iæse en Prædi-
ken af Luther eller af Vilh. Beck.
Bagefter talte man om indholdet, bad
en bøn og sang Brorsons lange sal-
mer og nyere sange.

Fritz Lawaetz døde ailerede i7872,
endnu ikke 40 år gammel. Efter nog-
le få år tog Otto Lawaetz sig af fami-
lien på sin gård, hvor der dermed vok-
sede 15-16 børn op.

Men "Livet" var i stærk vækst, også

blandt de unge - skønt langsomt.
Samtidig voksede også modstan-

den. Man kunne ikke lide sangen om
"Hvor saiig er den lille fiok..." Den
delte mennesker i to flokke.

Men da Koch rejste, var modstan-
den faktisk ebbet ud! (P. Nedergaard
i sin sognehistorie s. 799).

Indremissionske præster'
men ikke ens

Det må have betydet særdeles me-
get for samfund og vækkelse i sogne-
ne, at de følgende præster selv var så

knyttede til det indremissionske liv.
Disse præster er udførligt omtalt i K'
Understrups Vildbj ergbog.

C. F. Koch var glad for, at hans ef-
terføiger i 1873 blev den 34-årige C.

P. S. Krag, der kom fra København
og allerede i 1878 rejste tilbage der
tii. D6r blev han sognepræst ved den
nyopførte Sct. Jacobs kirke på Øster-
bro, som han fyldte til traengsel sØn-

dag efter søndag.
Også her på egnen havde Krag sin

store styrke som Prædikarut- C. F.

Koch havde nok fyldt kirkerne. Men
nu blev der trængsel! Der kom også

mange fra nabosognene. Selv synet af
ham greb menighederne. Nu vaktes
der åndeligt liv på en langt stærkere
rnåde end før...

I en artikel i Vejle Folkeblad siges

det om Krag: Når han betegnes som
tilhørende Indre Mission, må jeg
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sige.... at han var alt for original som
forkynder til at kunne betegnes som
partimand. Han kunne som ingen an-
den skildre synden og syndens elen-
dighed; men han kunne også sorn in-
gen anden forkynde Guds vidunder-
lige nåde.

Også i det daglige indvirkede han
på folk, når han færdedes rundf om-
kring i sognene. Han havde også en
særlig evne til at vinde de "store".
Han var ivrig efter at holde bibelti-
mer og mØder i sine sogne. I andre
sogne ønskede man stærkt at få ham
som taler.

Men ligesom de foregående præster
havde Krag sin kamp mod smugkro-
erne. Dem bekæmpede han på sin
stilfaerdige måde ved blot at skaffe sig
et ærinde på stedet en lørdag aften.
Det fratog folk lysten til at komme
der mere.

Der var sorg, da han rejste. Det var
også for ham seiv en meget tung be-
slutning af tage. Men pastor Frimodt
pressede på for at få ham tilbage. Det
kunne man nok forstå set fra hans
side.

I Krags tid blev det en næsten al-
mindelig skik at bede bordbøn - ikke
kun i de vaktes hjem.

Ed. M. Nyeborg
Pastor Nyeborg (1878-85) var helt

Indre Missions mand (Se Understrup
s. 109). Fra 1BB0 var han medlem af
Indre Missions hovedbestyrelse.

Umiddelb art fØr var det iflg. Becks
ord,lykkedes for Nyeborg at "afvær-
ge den største fare, den Indre Missi-
on har været stedt i". Der var opstå-
et en alvorlig strid mellem bestyrel-
sen og de ansatte kolportører og in-

Pastor Nyeborg
1878- 1885

dremissionærer. Men Nyeborg fik til-
ladelse til at indbyde de ansatte til
et priuat mØde i Vildbjerg praestegard.
Her virkede og lirkede han ogAnders
Stubkjær så længe ved "opr6rerne",
at de kunne enes om at samles ved
en gudstjeneste med altergang i Tim-
ring kirke. Herefter underskrev de
alle - undtagen 2 - en"fredstraktat"!
Arbejdsroen var genoprettet.

Sådan var "hjertet i Indre Mission,"
Nyeborg og'Jyden" Anders Stubkj ær!

Pastor Nyeborg kunne bruge gan-
ske voldsomme udtryk i sine prædi-
kener. Men han vandt mennesker og
kirkerne fyldtes om muligt endnu
mere. Han vandt også børnene og de
unge mere end de tidligere præster.

Det var også nyt, at han holdt "hel-
ligforsamling" i selve præstegården,
hvor der søndag aften var fyldt af
mennesker. Biskop Gøtzsche skriver:
"Der blev da også en stærk vækkelse
i hans dage, - og det holdt fuldt så
godt, som hvad tidligere tider havde
bragt."

I 1885 fik Nyeborg embede i Sten-
magle-Stenlille på Sjælland - d6r hvor
Kirkelig forening for den indre mis-
sion i Danmark var blevet stiftet i
1861.
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Pastor Peter Gabriel Koch.

1885-1889
1901 biskop i Ribe

P. Gabriel Koch
Nyeborgs efterfølger blev P. Gabri-

el Koch. IIan var søn af C. F. Koch.
Gabriel Koch var her fra 1885-1889,
hvorefter han blev sognepræst ved
den nybyggede kirke i Herning.

I 1901 biev han biskoP i Ribe.IL92L
fik han den store opgave at ordne den
sønderjyske kirkes forhold efter gen-

foreningen.

Han var den "lærdeste" i "deu lan-
ge praesterække af levende og bety-
delige præster, som Vildbjerg og dets
annekssogne har haft." Således skri-
ver Gøtzsche om ham.

Indre Missions forkYndelse
Men hvad forkyndte den så, denne

"Indre Mission", siden den fik en så-

dan virkning i nogle vestjyske sogne?

Formen, hvorunder det skete, har
været nok så forskeilig fra en Lars
Hansen ti1 en Gabriel Koch. Men
hvad med indholdet el. å,nden?

Jeg tror en prædiken i Indre Missi-
ons Tidende fra 8. maj 1904 vil ram-
me det temmelig godt. Selvom det
ikke er til at sætte IM På 6n formel.

Den er skrevet og formodentlig også

holdt af gårdmissionær R. B. Clau-
sen. Han havde solgt sin gård på Lol-
land (?) og havde bosat sig i Køben-
havn for at kunne forkynde kristen-
dom i byens baggårde. Det følgende
er et uddrag af denne prædiken og

dens slutning:
"Et omvendt Menneske har set sig

seiv som en fortabt Synder,ladet Jesu

Btod rense sig for Synden, taget imod
Naaden og faaet Fred i Hjertet. Han
hviler hver Dag i sin Daabes Naade,
vandrer på den smalle Vej, som er
indhegnet af Tro og Forsagelse, taler
dagiig med Herren i sit Lønkammer,
ransager daglig den hellige Bibel,
som er blevet hans bedste Bog.

Han lever i de helliges Samfund, og

Guds Børn er hans kaereste Venner;
helst hver Søndag vil han i Kirke for
at høre Ordet, og ofte, meget ofte sØ-

ger han Nadverbordet for at få Liv
og Kraft fra Jesus og komme til at
leve et mere og mere helligt Liv. Han
beder altid om, at Guds Helligaand
må have sit Værksted i hans Hjerte,
fyide ham mere og mere, og om, at
han må vandre i Sagtmodighed og

Ydmyghed, sætte sig nederst og hvi-
le med Taksigelse ved Korsets Fod i
Daabens Naade.-

K*." Menneske, overgiv dig til
Herren, til Jesus, da er du frelst i al
Evighed, og du skal gaa ind tii evig
Herlighed. Men fremturer du i din
Vantro, da gaar du ind til Helvedes
Pine. Derfor, hør Herrens Ord, som

han har sagt: "Jeg har ikke Behag i
dens Død, som dør, siger den Herre,
Herre, derfor omvender eder, saa I
skal leve." - Amen.
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Det gamle missionshus Gilgal bygget i 1893, uduidet i 1921

1gO0-tallet
Efter omtalen af P. Gabriel Koch

henviser vi til K. Understrups Vild-
bjergbog og til dette årsskrifts 1999-
udgave, der fglger udviklingen op til
1972.

Dctg endnu et enhelt trælz fra 1975.
Det år blev Vildbjerg Indre Missions
formand, murermester Karl Kristen-
sen interviewet til Kristeligt Dag-
blad. Anledningen var den store om-
bygning af det nye missionshus "Gil-
gal".

Overskriften er: "Kirke og missi-
onshus skal gå hånd i hånd". Det un-
derstreger Karl Kristensen stærkt.

Befolkningen er kirkeligt set præ-
get af IM. Der er stor søgning til kir-
kens gudstjenester. På aimindelige
sgndage er ca. halvdelen af de 400
pladser optaget. Ved familiegudstje-
nester er der helt fyldt.

Byens befolkning er på ca. 2000
mennesker. Enkelte beboere tilhører
andre kirkesamfund og nogle er valg-
menighedsfolk. De søger til kirke i
Aulum eller Herning.

Der afholdes årligt en missionsuge,
som samier et par hundrede menne-
sker hver aften. De tre første aftener
er i kirken, de tre sidste i missions-
huset. Derved markeres det nære til-
hørsforhold.

Året rundt er der ugentlige samta-
lemøder i 4 kredse i private hjem.
Unge Hjem har 4 bibelkredse. Des-
uden holdes et månediigt møde med
bibelforedrag og en månedlig familie-
aften, samt fester og bazarer.

Forholdet mellem Indre Mission og
KFUM og K er godt. Her er der ikke
et særligt Indre Missions ungdoms-
arbejde som i nogle andre sogne. De
to bevægelser vil nemlig det samme.
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Når de unge bliver ældre, glider de

næsten automatisk ind i Indre Mis-
sions samfundsarbej de. Derfor stiller
Indre Mission også gerne lokaler til
rådighed for børne- og ungdomsarbej-
det. I den nydannede yngsteafdeling
samles 60-70 børn og i ungdomsafde-
lingen ca. 20.I hovedafdelingen hol-
des et ugentligt mØde. Sommetider er
der også mØder fælles med forenin-
gerne i andre sogne. Endelig er der
også KFUM- og KFUK-spejderarbej-
de i gang.

IM ønsker at give gode kår for alt
dette arbejde og især for ungdomsar-
bejdet. Derfor blev det besluttet af
sælge det gamle missionshus fra 1893

og finde en bedre løsning. Det blev
muligt at købe den gamle rutebilsta-
tion med beboelseshus og 2 store ga-

rager.

Købsprisen var 500.000 kr. Til om-

bygningen er der gået 140.000 kr.
udelukkende til materialer. Alt arbej-
det er udført af frivillig, ulønnet ar-
bejdskraft under ledelse af forman-
den. Ca. 60 personer har hjulPet i
sammenlagt 3600 timer. Der er nu
store og gode lokaler med alle nød-

vendige faciliteter, bl. a. et stort, mo-

derne køkken.
Karl Kristensen nævner også, at In-

dre Mission er accepteret af befoik-
ningen. Der er intet skel og heller
ingen mis sionshusforskrækkelse' Det
vil vi også på bedste måde søge at
undgå! Men vi vil markere, hvad IM
står for. Det vil vi ikke gå på akkord
med. Det forventer folk heller ikke,
at vr gØr.

...Hvad EØr vi for at få de mange
tilflyttere med og få dem gjort aktive

Det nye missionshus fra 1970-erne.

Ind.re missions formand i Vildbjerg, Karl Kristensen
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i samfundet? Et fritidshjem kunne
måske være et bindeled. Et sådant
har vi ikke i kommunen...

Og så i 2002?
Ja, der er stadig "liv i huset". Også

ganske meget.

Men de mellemliggende år er end-
nu ikke på så lang afstand, at de er
"historie". Derfor tør jeg ikke skrive
om dem. Denne interessante opgave
må vente på en anden - til en anden

tid!

Kilder og litteraturhenaisninger
K. Un.derstrup: Vildbjerg sogn, 1921. Side 102 m.m.
P. Nedergaard: En dansk præste- og sognehistorie, 1965. Side 797 m,.m. og 414 ff.
Johs. Gøtzsche: Liusrørelsea 1925. Side 64 og 84 m.m.
ViLh. Beck: Erindringer fra mit liu, 1902, side 60 ff,
Fotokopi af referat fra Becks prædiken i Stenlille 1861.
Emil Steenuinkel: Hjemliu og trosliu nr II, side 110 ff og nr IX, side 103 og 171ff.
R. W. Winkel: Peter Krag, 1924, side 37 ff.
II. G. A. JBrgensen: Ribebispen Gabriel Koch, 1930, side 93 ff.
Sangbøger fra perioden.
En hel del yderligere oplysninger om Indre Missions uirke og missionshuset iVild-
bjerg opbeuares i lokalarkiuet i Vildbjerg under betegruelserne " Indre Mission" og
"Sgndergade 3" (det gamle missionshus).

Hotel Vildbjerg gennern tiderne
Af lohal.redaktør Jørn Verner Stendorf, Herning Folkeblad

Der er gennem å.rene slukket ad-
skillige "halsbrande" på Hotel Vild-
bjerg, men indtil 1962 var det stær-
keste man kunne få på hotellet en
sodavand med brus i. Det agtvær-
dige hotel, der blev opført i 1883,
har gennem sine 119 år oplevet lidt
af hvert, også da en rigtig brand
under besættelsen i l944lagde sto-
re dele af hotellet i ruiner. Branden
var formentlig påsat (modstandsbe-
vægelsen) og efterlod den tyske
kommandant rasende og gasblå i

hovedet af arrigskab, og de tyske ver-
ber er givetvis blevet bøjet til uken-
delighed, da han fandt ud af at hel-
ler ikke han kunne få andet end en
citronvand at styrke sig på. Væk var
hans drøm om, at hotellet skulle være
hovedkvarter for tyskerne. Nu hand-
ler et hotels indre væsen jo ikke kun
om fusel, fest, fart og foxtrot, men den
119-årige gamle "dame" har bestemt
haft en omtumlet tilværelse siden
Niels Mouritsen i 1883 opf6rte hotel-
let. Den eksakte dato for opførelsen
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HotelVildbjerg 1915

fortoner sig i det uvisse, og i det hele
taget er det magert med oPlYsnin-
ger om de første år af hotellets le-
vetid. Umiddelbart efter opførelsen
blev hotellet overtaget af Martin Is-
raelsen, som havde det til omkring år
1900. Derefter var der forskellige eje-

re, bl.a. Martin GramstruP i en del
år omkring 1906. Blandt de næste
ejere er en herre ved navn Krabbe fra
Holstebro, og senere hedder hotelvær-
ten Laust Thorager.

Uden spiritusbevilling
Det ligger dog nogenlunde fast, at

hotellet var uden spiritusbevilling fra
1907 til L962. At det kun ligger no-
genlunde fast, betyder med andre ord,

at selvfølgelig er der blevet serveret
spiritus i det skjulte. En overgangvar
det sådan, at medlemmer af en sær-

lig klub kunne få skeenket kaffe-
punch, og der var en såkaldt gæstgi-
verbevilling for de rejsende, men ikke
for lokale borgere.

I 1918 overtog en dame ved navn
Kristine Gramstrup hoteltret og hun
lavede hotellet om til et højskolehjem
med ret til at udskænke for "herberg-
ende rejsende".

IL928blev hotellet overtaget af sa-

delmager Christian Knudsen. Han
døde året efter, men hustruen Pouli-
ne drev det videre i en årrække og

efter hendes død fortsatte tre døtte

Hotelejer Pouline Marie Kruudsen.

Hun døde i marts 1944 og oPleuede
således ikke hotelbraruden.
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med hoteidriften indtil t945, hvoref-
ter hotellet i en periode på nogle få
måneder blev overtaget af Peder
Magård Graversen.
De fire kapitalister:

Jakob Korshøj har i skriftet " Vild-
bjerg gennem 100 år" fortalt, at fire
personer, hvora-f han var den ene,
overtog hotellet i 7946 med det for-
mål at føre hoteiiet frem til en god
standard ved at skaffe hotellet en
beviiling. Vi fire blev omgående døbt
om til "de fire kapitalister", der ville
tiene 100 tusinde kr. ved at skaffe
denne bevilling til hotellet.

Konsortiet blev i1947 omdannet til
et aktieselskab, hvis første bestyrel-
se bestod af N.C. Pedersen, H.C.
Thomsen, A. Mikkelsen, J. Kristen-
sen og J. Korshøi.

Der var afstemning flere gange i
sognerådet om, hvorvidt hotellet
skulie have en bevilling, men hver
gang faldt bevillingen. Fra 1952 til

Hotel Vildbjerg brænder i juni 1944

1958 forpagtede Kristian og Kristine
Pedersen hotellet.

I slutningen af 50-erne blev stiftet en
ganske magtfuld forening med H.C.
Thomsen i spidsen. Navnet var "For-
eningen af 21.3.1917" (Cilius Martens
fødselsdato). Denne forening havde vun -

det hævd på at få serveret 1 kop kaffe
med franskbrød hver formiddag for 3
kr. pr kuvert. Prisen kunne kun hæves,
hvis en generalforsamling lovligt ind-
kaldt 3 mdr. før skuddagbesluttede det.
Om der også blev serveret en lille skarp

lrll""* 
melder historien ikke noget

Cilius og Ditte
I 1958 startede Cilius og Ditte Mart-

ens med at forpagte hotellet, men fra
1961 og indtil 1978 ejede de hotellet, og
det blev en periode, der for alvor satte
gang i hotellet. Ikke mindst da en ny
afstemning i 1962 endelig medførte, at
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hotellet fik sin beviliing. De føigende
år blomstrede kroen atter op, og der
blev bygget selskabslokaler og et nyt
køkken, og værelserne blev moderni-
seret. Cilius og Ditte mangedoblede
omsætningen. Beiægningen var altid
fin, og der kom tlere og flere større
selskaber, som også kunne nyde den
nye gårdhave, som blev anlagt i 1966.

Der blev også bygget toiletter og aula
til salen. I 1973 rådede Hotei Viid-
bjerg over 8 værelser, buffetstue, kro-
stue, to selskabslokaier med plads til
40-50 personer og en stor sal med
plads til cirka 200 personer. 13. no-
vember 1.975 blev diskotek "Søile Sø-

ren" indviet. Diskoteket blev indret-
tet i et par tidligere garager som sam-
men med en iille tilbygning, blev et
attraktivt samlingssted for byens
unge. Der var åbent hver fredag og

lørdag. Mandag aften var der soda-
vands-diskotek for de 72-16 årige,

hvilket også var en stor succes. I 1978

blev den første Vildbjerg Cup afuik-
1et.

Efter 2L fu i branchen besluttede
Ditte og Cilius at sælge hotellet i 1978

til Birthe og Finn Ivan Petersen fra
Ikast. Med Birthe og Finn startede
en ny epoke i hotellets historie med
ombygninger og udvidelser for cirka
2,7 millioner kroner. Blandt andet
blev der opført 15 nye dobbeltværel-
ser og køkkenet og krostuen blev ud-
videt. Også gårdhaven blev ombyg-
get. 100 års jubilæet 1983 stod alt-
overskyggende i jubilaeets tegn, men
i tøbet af året blev der foretaget
yderligere udvidelser af restauranten
og endnu flere værelser bliver indret-
tet så hotellet nu ved spidsbelastning
kunne tilbyde 93 sengepladser. I for-
bindelse med Vildbjerg Cup indled-
tes der et samarbejde med Vildbjerg
Fritidscenter. Hotellet var efterhån-

HoteL ViLdbjerg 1993
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den blevet et kendt madsted og til-
med til populære priser'. Også mad ud
af huset var blevet populært og der
omsættes alene på den konto for en
halv million. Selve 100 års jubilæet
finder sted 28. maj 1983 og der bliver
afsat 100.000 kroner til festligheder-
ne.240 særligt indbudte gæster del-
tager i en kæmpefest om aftenen.
Forinden havde der været åbent hus
det meste af dagen med hundredvis
af gratulanter. De efterfølgende år
blev til tider lidt turbulen'ue for ho-
tellet, der sluttede med at git i beta-
lingsstandsning.

Vitdbjerg Revy
I 1989 blev Hotel Vildbjerg solgt til

Privatbanken og hotellets overtjener
Ove Jørgensen blev ansat som besty-
rer af boet sammen med overtjener

Kamma Hansen og køkkenleder Jør-
gen Tidemand Larsen. De tre skulle
fremover styre og tegne hotellet for
det nye selskab som Privatbanken op-
rettede fii formålet. Kort efter købte
Ove Jørgensen hoteliet, og det er i
hans tid Hotel Vildbjerg for aivor har
markeret sig på Danmarkskortet.
Ikke mindst, da der for første gang i
1993 blev inviteret til Vildbjerg Revy.
En revy, der i år kunne fejre 10 års
jubilaeum. I foråret 20A2 solgte Ove
Jørgensen 75 procent af aktierne til
tre af sine medarbejdere, så hotellet
i dag, som i 1946, igen har fire ejere.

Evt.
Vildbjerg Hotel købte i 1996 Sund-

by Hus i Nørresundby og i 1997 gen-
åbner Vildbjerg Hotel Vestergårds
Hotel i Videbæk. De blev begge dat-
terselskaber af Vildbjerg Hotel.

Ditte og Cilius llfartens
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Ung i Vildbjerg i beryndelsen af 1960erne
- En slags Korsbæk

af GertVestergaard Jensen,Vestergade 47,2. th. 7400 Herning

Jeg var en ganske ung mand eller
neermest en stor dreng, nemlig 16 3/
-l år. da jeg en mØrk og regnfuld 5.

november aften 1961 kom til Vild-
irjerg for at liytte ind mit nye, lejede
værelse og begynde en ny tilværelse
,:ien næste dag som den nye sparekas-

-ieeiev i byens største pengeinstitut,
I{ammerum Herreds Spare- og La-
anekasses afdeling på Bredgade 3.

Sparekassen ligger der den dag i dag,
rnen er nu en bank og hedder efter
ilere navneskift Nordea.

Byen var ganske ukendt for mig,
idet jeg aldrig før havde været i Vild-
b.jerg, skønt byen kun 1å 30 km væk
ira mit hjem i Skarrild. Jeg havde
gået i skole i Herning i 2 l/2 år og
spillet fodboldkampe i næsten alle
byer på Herningegrlen, men åbenbart
ikke i Viidbjerg.

Jo, jeg var der ca. 14 dage i forve-
jen sammen med min far for at finde
et sted at bo og spise. Vi var På bar
bund og kørte til Rødding til land-
mand Jacob Vendelbo, som var gift
med rnin fars kusine. Det skulle vise
sig at være en god ide, for han kend-
te et pensionat og indehaveren, som
var Edith Nickeisen på Røddingvei 6.

Efter en god snak og kaffe hos Ven-
ieibo drog vi til Vildbjerg for at finde
Røddingvej 6.

FIer blev vi godt modtaget og hun
havde lige plads til en tii, og hun vid-
ste alt om byen og dens ledige værel-
ser. nu var det ved at være mørkt, og
vr skuile jo gerne nå det hele, så den

unge mands tiiværelse i Vildbjerg var
sikret. Vi blev ledt ned på Herning-
vej til Åvads, men her var det ledige
værelse lige netop blevet lejet ud, så

drog vi videre til fru Kølbæk på Lys-
gaardvej nr. 15, se det var lige sagen,
lidt dyrt måske, for værelset kostede
65 kr. om måneden, men hun var
veeldig flink og huset var af nyere
dato. Værelset var i den vestlige ende
af huset og havde et stort vindue ud
mod Lysgaardvej, jeg skulle deie ba-
deværelse med husets frue og med en
logerende ung pige i kælderen.

Byens forretningsliv
Der var mange handlende og for-

retninger. Der kan nævnes 3 Penge-
institutter: Sparekassen, Vildbjerg
Bank og Handelsbanken, 7 køb-
meend: Jens Pedersen i Jyllandsga-
de, Svend Træholt i Bredgade, Svend
Iversen i Bredgade, Svend Jacobsen
på Herningvej, Th. Lilleiund på lUør-
net af Herningvej og Søndergade,
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Rytter i Kirkegade og til sidst Aage
Jensen i Vestergade. 4 slagtere: Hel-
leskov i Jyllandsgade, Bech Hansen
i Bredgade, Visgaard i Bredgade og
H. Veile i Skolegade, 3 bagere og 2
slikmostre : Frederiksen (højbageren)
i Bredgade, Sørensen i Søndergade og
(kælderbageren) i Søndergade, 3 ma-
nufakturhandlere : Andersen i Vester-
gade, Mosekjær i Kirkegade og Møl-
ler Jensen i Bredgade

Desuden husker jeg: 2 gartnere,2
mØbelhandlere, fotoforretning, 2 sko-
t6j sforretninger, træhandler, farve-
handler, boghandel, 2 cykelhandlere,
fotograf karetmager, urmager, mæl-
kemand, radiohandler, broderiforret-
ning, Tatol, sæbe/kosmetik, flere her-
re- og damefrisører og desuden et hav
af de almindelige håndværksforret-
ninger. Undskyld hvis jeg har glemt
nogen.

Jeg kendte rigtig mange af dem fra
sparekassen, ikke nØdvendigvis for-
di de var daglige kunder der, men
næsten alle var ejer af fast ejendom
og havde dermed et såkaldt bypriori-
tetslån, som var en sparekassespecia-
litet, disse lån blev betalt hver 11/6
og llll2, og som regel ved personligt
fremmøde, men jeg kendte måske
endnu mere til de få stykker, der ikke
kom og betalte til tiden, og som så
skulle rykkes, som regel var det de
samme hver gang.Men det skal lige
siges, at jeg ikke kan huske en ene-
ste tvangsauktion fra min tid i Vild-
bjerg i 60erne, det var jo opgangsti-
der, specielt midt og sidst i 6oerne.

Korsbæk
Der var såmænd mange ligheds-

punkter med Korsbæk fra Matador.

Der var fine folk som kom sammen
med andre fine folk elier dem de tro-
ede, var fine folk. F. eks. bank- og spa-
rekassedirektørerne som nogen kaid-
te dem, men jeg ved at de kun var
bestyrere, og deres hovedkontorer i
Herning skulle nok sØrge for, at de
ikke var noget særlig i byen. IJanset
hvem der var fin eller ej, så var der
et vist hiraki i byens daglige liv. Der
var en del store arbejdspladser med
hele spektret fra lærling til direktør/
chef. Der var f. eks. stationen, tøm-
mergården, m@llen, mejeriet apoteket
og Lindvigs store gartneri, og den al-
mindelige opfattelse og til en vis grad
også min, så var de fine folk selvføl-
gelig dem, som havde en position og
dem som tjente eller som folk troede
tjente flere penge end andre. Jeg vid-
ste selvfølgelig mange ting fra spare-
kassen, men havde jo tavshedspligt.
Da jeg selv var ung og elev mødte jeg
selvfølgelig mange af de andre unge
og vi snakkede ofte sammen om ar-
bejde, piger, sport, når vi mØdte hin-
anden gennem arbejde eller i fritiden.

Pensionatet
Det var noget helt specielt og en vir-

kelig positiv oplevelse, der var god
mad, omsorg og forståelse fra vært-
inden, Ediths, side og godt sammen-
hold blandt pensionærerne, selvfølge-
lig var der nu og da skænderi, intri-
ger eller surhed blandt nogle i den
store flok på mindst 20 faste og så
det løse, men på grund af det lige-
fremme og barske sprog blev der som
regel snart godt ord igen. Jeg blev
godt behandiet, næsten som en søn
af huset, hvis jeg var syg, skulle jeg
endelige blive liggende på divanen, til
jeg blev rask igen, fremfor at cykle
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hjem til mit værelse. Der var også tre
vaerelser på pensionatet, som var be-
sat, da jeg kom til byen, på loftet bo-
ede Niels Heesgaard, værktøj smager
hos Peder Fahrsen i Nøvling, Ejner
Jensen (cowboy Ejner), som var møl-
Iersvend og i værelset mod vest boe-
de Aase l.{ørmark, sorn var på Apote-
ket, dem snakkede jeg meget med om

aftenen, for jeg biev der næsten hver
aften til aftenskaffe, når jeg ikke
skulle til sport eller andet.

Der kunne godt nævnes mange fle-
re af dem som jeg spiste sammen
med, men det undlader jeg. Jeg kan
til gengæId fortælle, at vi var en fast
stab, hvor jeg betragter mig selv som

en af disse, for jeg spiste der i 4 3/4
år lige fra min første dag i Vildbjerg,
til jeg blev indkaidt som soldat. Den
t-aste stab kom fra Vildbjerg by og var
mest mænd, der typisk boede På væ-

relser, der var dog også et par piger.
Dem jeg kalder løse, var der tyPisk
fra en måned tii et år, det var f. eks.

håndveerkssvende, komisser, mejeri-
ster og trafikelever ved banen.

Sparekassen
Her var vi tre ansatte, nemlig be-

styreren Johs. Olsen, assistenten
Vagn Kirk Madsen og så mig seiv som
elev. Jeg afløste Jørgen Mikkeisen,
som var blevet udlært og skuile flyt-
te til lkast. Der var en vis stil over
arbejdspladsen, vi lukkede op og luk-
kede på klokkeslet. Det var ikke ens-

betydende med, at vi var klar til at
gå hjem, vi blev ved, til vi var færdig
med arbejdet. Vi havde også overar-
bejde, f. eks. hvis der kom en diskon-
toaendring fra Danmarks National-
bank, så fik vi travlt med at ændre
rentebeløbet på hver enkelt konto. Vi

Unibank 1993

skulle beregne et nyt beløb på hvert
eneste kontokcrt, og der var et sted
mellem 2.500 og 3.000 konti. Ved af-
slutningen af årsregaskabet hvert år
pr. 31. marts arbejdede vi over til
kiokken 23 hver aften i en hel uge,
også i påsken, når den faldt i dagene
omkring L/4. Vi fik ingen ekstra be-

taling for dette arbejde, men vi flot-
tede os og spiste smørrebrød på ho-
tellet på sparekassens regning.

Jegvar,,De's" med de to andre, men
de sagde du til hinanden, for de hav-
de arbejdet sammen i 15-20 år. Des-
uden sagde vi De til kunderne, hvis
vi ikke kendte dem fra andre sam-
menhænge. Da jeg havde vaeret der i
14 dage kom chauffør Bernhard
Bendtsen ind og jeg sagde: "Goddag,
hvad skal du have ordnet" og da eks-
peditionen var færdig og kunden var
gået, sagde Olsen med hævet stem-
me: "Jensen, står De og dutter kun-
derne". Jeg blev lidt forvirret over til-
talen, men fattede mig og sagde: "Nå
ham, ham spiser jeg med På Pensio-
natet. "Nå sådan, det er seivfølgelig
noget andet", sagde Olsen og så var
den sag siut.

Læretiden var fire år og jeg blev i
sparekassen til 112-1966, hvor jeg
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blev soldat, men efter to års soldater-
tid kom jeg tilbage igen og var der tii
tl4-1970.

Konkurrenterne
De var ikke så store som os, for der

var kun to ansatte hvert sted. I Han-
delsbanken var Axel Jensen bestyrer
og Finn Johannessen var elev eller
måske assistent. I Vildbjerg Bank var
F. Hartz bestyrer og eieven var Gre-
the Ørskov Jensen.Jeg kom næsten
hver dag begge steder for at bytte
checks, som vi havde indløst for hin-
anden. Efter et års tid blev jeg kære-
ste med bankeleven. og hun er min
kone den dag i dag. Det var datidens
bankfusion i Vildbjerg.

Sport og fritid
I starten rejste jeg hjem til Skar-

rild i næsten alle weekends, jeg tog
med 1-bilen om lørdagen - for vi ar-
bejdede jo om lørdagen dengang - til
Herning og derfra videre med rute-
bil til Skarrild, for jeg skulle hjem og

til bal med gamle kammerater, og om
foråret og sornmeren spillede jeg fod-
bold på Skarrilds seniorhold. Når jeg
en gang i mellem blev i Vildbjerg om
16rdagen, var det for at komme til bal
i Rødding Boldklub på hotellet. Det
var nogle forrygende baller de holdt,
og man var jo eftertragtet som super-
gymnast og ny i byen.

Supergymnast bør uddybes, jeg var
ret interesseret i gymnastik og for-
hørte mig om mulighederne i byen.
Der havde vist ikke været gymnastik-
hold for mænd og drenge i nogle år,
men jeg forhørte mig på pensionatet,
der vidste man jo alt og jeg kom i kon-
takt med tømrersvend Bent Kristen-
sen, som var kommet til byen for nog-
le år siderr. Han var også interesse-
ret i gymnastik og var vist i bestyrel-
sen for Vildbjerg Sportsforeningers
gymnastikafdeling. Han mente, at
hvis vi kunne blive nogle stykker,
kunne vi nok komme i gang med det
samme, for der var en leder, som tid-
ligere havde ledet karleholdet, det var
mejerist Frede Gårskjær. Jeg fik 6n
mere fra pensionatet med, nemlig

Gert Jenseru med et lille drengehold 1962 / GS
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gartnereiev Svend Krageiunci.
Til g;ymnastikopvisningen i foråru,t

var vi syw i a1t - se de friske fyre på
billedet. Dette samarbejde med Bent
Kristensen medførte, at der næste
saeson: 1962-63, blev oprettet to dren-
gehold, begge med mig som leder, an-
falsmæssigt blev det i hvert faid en
succes, der var 14 på hoidet for de små
drenge og 17 på det store til forårs-
opvisningen i \rildbjerg Skoles gym-
nastiksal. Aret efter var alle samlet
på et hold med 27 drenge, som jeg
også ledede. Herreholdene fortsatte
også de følgende år, og det var i efter-
året 1962, at grundstenen til Ham-
merum Herreds Repræsentations-
hold blev lagt med den første opvis-
ning i foråret 1963 i Vingsted-halien,

Gert Jensen (forrest m 2 fra uenstre)
på karleltoLdet 1962 /63

Gert Jenseru ser meget
honcerfireret ud

hvorfra fi ernsynet transmitterede.
Her repræsenterede Bent Kristensen
og jeg Vildbjerg Sportsforeninger. I
den forbindelse gjorde Bent Kristen-
sen og hans kone Inger utrolig me-
get for mig som ung mand i Viidbjerg,
han tog mig med til træning i Her-
ning på rep-holdet og jeg frk mange
kopper kaffe i deres hjem.

I fodboldsæsonen 1963 begYndte
jeg også at spille fodbold i Vildbjerg,
for jeg havde jo fundet en kæreste og

var jo så meget mere interesseret i
at blive i byen, også i weekenden. Men
det kan jeg måske berette om en an-
den gang.
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Glimt fra året med fotos fra Herning Folkeblad
sept. 2001- sept. 20A2

18. september 2A0l - Sorteringsanlæg til kartofler. Bjame Jensen,
vK-kartofler ved båndet, som gør det muligt at fotografere hver en-
kelt kartoffel for sig fra 34 forskellige vinkler.

20. oktober zau - vildbjerg-revyholdet "Humørpartiet"med peter
Koustrup, chanette Andersen, Henrik Kjær, Jette Nowack, Jens Kurt
Pedersen og Monica Thybo og siddende: Hugo Mikkelsen.



2. november 2001 - 10. kl. på Vildbjerg skole i praktik. HerAnders med

børnene i Hjørnegården

10. november 2001 - Rensningsanlægget i Vildbjerg v. Rødding å blev ned-

lag! men forinden var der lugtgener i kvarteret ved Rlryevej. På billedet

Preben sørensen og Preben Dahl Jensen, der har det dårligt med lugten.



16. november 2001 - Generationsskifte. Flemming og Agner Willadsen ved et
af deres produkter, en speciel tagbagagebærer til håndværkere. Flemming er
tedje generation, der fører firmaet videre.

26. november 2001 - Efterlønnere på EDB-kursus hos SID. Her filr Hen-
ning Lauridsen gode råd af Birgtt Justesen.
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17. december 2001 - Julesjov i Bredgade med masser af nisser og andet

godtfolk.

26. januar 2AO2 - Landbetjent Erland Mikkelsen går på pension. På billedet

kigger han vurderende på en politiknippel, som er lavet af marcipan.



28. januar 2002 - Seniorer og ynglinge i fodbol6Jayldstingen under vSF
sarnlet til den furste træning.

2. februar 2a02 - Gratis ffsioterapi til ansatte i Trehøje kommune. Fysio-
terapeuterne Anette Lenler-Erilsen og Kirsten Danielsen flankerer Peter
Krause Nielsen i en træning, der skal modvirke fremtidige dilrligdomme.



26. febnnr 20A2 - Brittå Nielsen er formand for Vildbjerg Havel«eds.

Kredsen havde havevandring og meget andet i forbindelse med forenin-

gens 60 års jubilæum.

20. februar 2OO2 - Lokalarkivet fejrer 25 års jubilæum'

På billedet Laust Merrild, Karl Gregersen' Arne Sørensen, Knud Søren-

sen, Poul Chr. Enevoldsen og Egon B. Nielsen.

Kristian Mosekjær er ilfte med på billedet.



5. marts 2002 - Et 150-årigt elmetræ (der var dømt sygt) er bag kirken
blevet til en "lysetsengel".

8. marts 2002 - Virksomheden Multicut starter. De to indehavere er Tom-
my Kristensen og Lars Rasmusse,n. Adressen er Estlandsvej og investerin-
gen for finnaet er 25 mio. lcr. i højteknologisk udstyr.



11. maj 2OO2 - Byens første seniorboligerved Søndergade med et par af
foregangsmændene, Marie og Jørgen Thomsen, Rødding.

14. juni 2OO2 - Sommerspillet i Vildbjerglund v. Vildbjerg Amatør Teater:

"FrøkenNitouche".
På billedet ses bl.a. Anne Kvist Køhler, Peter Bottnrp, Find Therkildsen,

Lone Neesgaard Pia Christensen og Niels Nygaard.



3. juli 2002 - Et 55 meter langt sildebord i Vildbjerg var startslarddet til et
handelsmøde i byen. På billedet ses bl.a. Knud Erik Jensen,Ann og Bent
Laursen samt Jens Jensen.

9. juli 200?. - Debatten i Vildbjerg gik i årets løb også tætpåt tæt-høj be-
byggelse i bymidten - her overfor Vildbjerg skole. 13 meter høj bygping
med altaner ud over fortovet var i}&e alles gode ide, fordi det lulil<er for
noget af udsigten til 190S-bygningen, Vildbjerg skole.



20. juli 2002 - PostbudAnnette Isager på vej ud med poste,n.

23. juli 2OO2 - Fra rådhuset. Kommunaldirektør Lars Møller er her i sam-

tale med journalist vagn Bro og lT-medarbejder Henrik Friis.



26. juli2002 - Årets Vildbjerg Cup. Med banneret,,Vldbjerg er de bedste"
drog de i optoget gennembyen. 11

9. august 2A02 - Borgmesteren
trives - siges der - i modvin{
og da kommunen selv tidligere
har lavet hjemmeside med ga-
bestok overfor andre mpdighe-
der, har fotografen her filet
Svend Blæsbjerg i bogstavelig-
ste forstand i en gabestok - nok
mest på grund af dobatten om
højhus i Vildbjerg.



20. august2}Oz - Borgmester Svend Blæsbjerg midt i et indlæg på borger-

m det overfor den tætpakkede sal i Vildbjerg Fritidscenter.

3 I . august 2002 - De to 10. klasser på Vildbjerg skole drager på studietur til
Budapest, Ungam. De unge fra 10. a: Hans Henrik, Bettina, Mette Rok-

kjær, Tejs, Christina, Maria Karrp, Per Trædal, Dina Nørgaard, Andreas

Holm, Mette Rosgaard, Michael, Cecilie, Camilla Kirk, Camilla Pichard,

Dorthe, Per, Preben, Thomas, Henrik, Kristoffer, Maria Reenbjerg, Nadja

Buchholø og 10.b: Irene Møller, Daniel Nyegfud, Martin Thusgaard, Las-

se, Camilla Sommer, Malene, Jesper, Christian Grønbæh Michael, Morten
Lodberg, Rene Brandt, Tanja, Lea, Lasse Friis, Line Grørbæk, AnjaVester-
gaafi, Jeppe Hyldgaard, Maria Garner, Mikkel Kjærgaard, Trine Bunde,

Jonas V/ittup, Lars.
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Artikler i 1999-udgaven:

Vi passer på historien

To af århundredets sognepræster

Politiassistent N.C. Petersen

Landbruget - et tilbageblik
Isenkram i Vildbjerg før 1900 - på vej ind i år 2000

Vildbjerg gennem det tyvende århundrede

Artikler i 2000-udgaven:
Vildbjerg skole

Vildbjerg apoteks historie 1914 - 2000

To gartnerier i Vildbjerg
Fotograf Ole Birkmose
Historien kom frem af glemseien

Glimt fra året oktober 1999 - oktober 2000

Artikler i 2o0l-udgaven:
G1imt fra årene 1901-1 926-tg5l-197 6
Virksomheden HP Briketter
Karetmagerfaget og Hans karetmager
Kontrolassistent i Vildbjerg 196 1-1983

Episoder fra besættelsestiden

Skolevisitats 1858-1878

Glimt fra året november 2000-august 2001
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