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Forord

Så melder vi os igen med et nyt årsskrift. Det er vort håb,

at vi gennem disse skrifter så alsidigt som muligt kan bi-
drage til at belyse, hvad der har gjort Vildbjerg sogn til

det, det er i dag.
Artiklerne kommer omkring så forskelligartede emner

som Vildbjerg sogn omkring 1830, Gammelager, en af de

ældste slægtsgårde samt Thomas Thomasen, førstelærer og

kirkesanger i første trediedel af 1900-tallet.
Endnu en gang har en ,,gammel" Vildbjergdreng, denne

gang Mads Primdahl, Holstebro bidraget med et indlæg,
nemlig om tiden, hvor faderen var dyrlæge her i byen.

Som i tidligere år er der tilbageblik på nogle bestemte
årstal.

På grund af Herning Folkeblads problemer vedrørende
ophavsretten er det ikke i år muligt at bringe billeder fra
årets gang.

En speciel artiklel, om symbolikken i Vildbjerg kirkes gra-
nitudsmykning, vil også blive udarbejdet som et særtryk be-
regnet til uddeling blandt interesserede.

Vi har fra forskellig side mØdt stor interesse og hjælpsom-
hed med at få de enkelte emner belyst så godt og korrekt
som muligt.

Vi håber på, at også dette årsskrift vil blive godt modta-
get.

På lokalarkivets vegne
Arne Sørensen
Kristian Mosekjær
Knud Sørensen

Karl Gregersen
Poul Chr. Enevoldsen
Niels Korshøj



Mindeord
Siden årsskrift 2002 gik i trykken, er to af lo-
kalarkivets veteraner afgået ved døden.

Fhv. købmand Svend Iversen døde den 23. novem-
ber 2002, 82 år gammel. Han begyndte på lokal-
arkivet i 1982 kort tid efter, at H. C. Thomsen
måtte fratræde på grund af sygdom. Svend lver-
sen virkede som kasserer i årene frem til 1996.
Han var en skattet medarbejder, der på en stil-
færdig og humorfyldt måde forstod at skabe en
god atmosfære omkring sig.

Den 10. februar 2003 døde den sidste af de tre
personer, der startede lokalarkivet i 1977, nemlig
fhv. apoteker Niels Kjærgaard Kristensen, knap
90 år gammel.
N. Kjærgaard Kristensen tog sin afsked som le-
der af lokalarkivet i slutningen af 1997 , da lokal-
arkivet blev flyttet fra plejehjemmet til de nuvæ-
rende lokaler. På lokalarkivet var det en stor g1æ-

de, at N. Kjærgård Kristensen lige til det sidste
jævnligt kiggede ind. Skønt N. Kjærgaard Kri-
stensen ikke var indfødt vildbjergenser, kunne 1o-

kalarkivets medarbejdere ved disse besØg trække
på hans gode hukommelse og omfattende viden.
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Glimt fra årene 1903 - 1928 - 1953 - 1978
ued Arne Sørensen og Krtud Sørensen

Vildbjerg for 100 år sid€r = 1903
Materialet for dette år er fundet blandt Vildbjerg sogns arkivmateriale.
Vildbjerg skoles embedsbog viser, at der er 1.32 skolesøgende børn og fire læ-

rere. Rødding skoles embedsbog viser, at der er 51 skolesøgende børn og 6n

1ærer.

Fra Herning Folkeblad:
Lærer C. Jensen udgav i 1903

denshistorie fbr aftenskoler.

Andersens familic viste en indtægt på

ver- i alt I 1,34 kr. for pcriodcn J .1 .1902-

3.4.1903. Dct frerngår ikkc, ottt bc-

Iøbet skal udrcdes afsygckasscn.

Lærer C. Jensen

Rigsdagen vedtog den førstc lov om
valg af medlemmcr til menighedsråd
i de enkelte sogne. Vildbjerg sogn
opstillcr tre listcr. Valgt blcv følgen-
dc: Lærer Thomas K. Thomascn. hus-

rnand Chr. Jensen, Mocsgaard, hus-
mand Anders Petcrsen, Mcrrild, gdr.

Mikkel Jørgensen, Lysgaard.

Suppleantcr blev husrnand Nicls
Garnrnelager, forpagter Otto Larsen,
husmand Pcder Hammerurn og hus-
rnand Lauge Kristenscn. l8l af 285
sternmebercttigede afgav stemrne el-
ler ca. 66%.
I læge Fischcrs rcgnskabsbog cr op-
tcgnclsc af indtjeningcn fra hvcr cn-
kelt familie. der havdc ham sonl
læge. Opgørelsen fbr L. Meldgaard

Protokollen for Vildbjerg og

omegns hesteavlsforenin g

udviser, at man på to på hinandcn føl-
gende gencralforsamlingcr vcdtagcr
at opløsc foreningcn.
Foreningens hingst sælgcs for 375 kr.

Kapitalcn udgør 415 kr., som dcn 14.

juni 1904 Lrdde lcs til forcningcns 46

medlcmrncr rncd 9 kr. til hvcr.

Aldrup Mttnkedal, f. 1893
En ctf stantfædrene til den jyske hest



Forhandlin gsprotokollen for
Vild bj erg andelsmej eri
udviscr, at dct gan'rlc mejeri sælges

1903 til Poul Linholt Jensen Vinding
for 2.250 kr.

Mcjcribcstyrcrcns årsløn er 1.575 kr.

Ovcrskud til levcrandørerne 49 ørc
pr. 100 litcr levcrct rnælk.

Vildbjerg Andel smej eri 1 899

Førstelærer Th. Thomasens
årslørr 1903 udgør i alt 1332,64 kr.,

hcri indrcgnct løn sorn kirkesanger,
sarnt offbrgavcr og aksidcnscr (ydcl-
scr vcd brylluppcr og bcgravclscr)"
Dcn til førstclærcrcrnbcdct hørcr-rdc

skolclod ovcftagcs af sogncrådct, da

loddcn på grund afjcrnbancns linic-
filring blivcr ucgnct sorn ctnbcdsjord.
Grundlønncn for cmbcdct stcg i stc-
dct fia 667 kr. til 975 kr.

Uddrag af smed Hans J. Han-
sens (den gamle smedje) regn-
skabsbog fra 1903.

Srncdearbejdc udfør1 for Anders
Bækgaard, Hclleskov.

kr. Øre

14 juli 2 Svingler istand 50

11 - I skær skærpct 20

17 aug. I Plovfortøj istand 60

26 - Nye sko 2 00

ll sept. I Ringtromle istand 3 20

26- 2nyeHjulringe 750
27 okt. Binseler I 00

7 nov. 1 Knast i Enspænderstk. l0
9 dec. I Stjernehjul istand 15

22 dec. 3 skruer i Hakkelsmask. 25

I sæt Ringe L2

kr. 16 22

Hans Julius Hønsen med børnene
Ebba og Oluf samt to suende
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Vildbjerg for 75

Vildbjcrg sogn har nu ca. 1700 ind-

byggere.
Vildbjerg - Nøvling Kommuncs regn-

skab for 1926-27 viscr udgifter for i
alt ll5.l58 kr. De sociale udgiftcr
cr 36. 620kr., skolevæsen ca. 21.000

kr., vejvæsen ca. 2l . 000 kr.

Skatteindtægterne er i alt 100.205 kr.

Borgerforcni ngens general forsam-

ling anbefaler, at der bygges alder-

domshjern. Sognerådet er velvillig
indstillet og tager på studietur for at

sc, hvordan opgavcn er løst i Vinde-
rup, Skjem og Højslev. Dcr var til-
fi'edshed tned, hvad man fik at sc.

men rlan vover ikke at starte et byg-
gcri. Kommunens gæld var nok fbr
stor. Året før udgiorde rcntcr og af-

drag36.254 kr. Sognefogedernc be-

brejdes i øvrigt. at de er alt for sløvc

til at indkassere skyldig skat fra bor-
gcrne, og derfor ønsker n-Ian cn pan-

tcfogcd ansat til dctte job.

Veteraner
Vildbjcrg havdc
dcngang to vctcra-
ncr ll'a krigcn i

I 864.
Politimcstcr Potrl
Hanscn" Hcrnin-e
kom til Vildbierg
for at tildelc dcrr
Danncbro-eskorsct.

oat siden - 1928

Dcn 89-årigc Thornas Pctcrscn. Øst-

vængct tog mod ærcsbcvisningctt

med tak. Han fortællcr ottt sin dclta-

gclsc i krigcn, at dcn var ganskc kort.

Han blcv taget til fangc kort tid cftcr
ankoustcn til Dybbø1.

Christen Jensen

Tidligcre skolemester i Mocsgård
skole iTimring, Christcn Jcnscn, som

nu boede hos sØnncn købrnand
Adolph Jcnsen iVildbjcrg, ville dcr-

imod ikke rnodtage politimcstcrcn cl-

lcr Dannebrogskorsct.
Han havdc sat sig i hovedct, at hans

fortjencstcr i satnfundct var så storc,

at de gjordc ham værciig til Rrddcr-
korset af, Danncbrogordcncn. og når

han ikkc kunne få dcn, villc han ikkc
modtage nogen andcn hædcrsbcvis-
ning.

Alslutning på teknisk skole
Dcr var prærnicr til dc flittigstc clc-
VCr.

4 clcvcr fik l. prær-nic og 5 kr.. 8 clc-

ver fik 2. prærnic og 4 kr.. 4 clcvcr
fik 3. prærnic og 2 kr.

Thon-tas Petersen



Vildhierg Tidende
Underholdende og oplysende Ugeblad samt Averissementsblad
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Figner - Blomster - Begonler - Cycla-
men - Tulipaner og flotte Sammenplant-

ninger. - Kranse, I(r'istitjør'n og Mos etc.
.;-.- Smukkc Julctræer anbetales. o

Tlt,0fi, - Vildbjerg Handelsgartneri, - Tll, 0$.
Ghr. Llndvlg.
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UildhisrU findnh filu|ttriuilulnunril.

Canada har Brug for alle
lOLc, ct sclvst;endigt Liv il
lCrn"d". Adgang t;l Jord cr lctl
I og Landarbejde kan sikres forudrt
lR.jt ..d Ganadian Pacific ogl

I Iær noget om Lanrlct ,oderv"js. I

frAflÅlltil:pÅcrFrc,
I ikr rv nlr", 6 , ,Y, s firmhoro. I
I G:neralacent It. B. Soren5en, -{fd: 62. I
I BEnnetts Rsseburo&. I
I .:-r:,rhrr.nlll.e» 4?. liob{nbsYD 9. !

tj-1i,i',, J å.f,1" 
", -E=-l

lvanUsaullion.
Ved den d. 2? Marts afholdte

Tvangsauktion over clen Gartner
Jacobsen tilhørende Ejerrclorn med
Gartneri i Vildbjerg blev det over_
draget til Ceritralbcstyrer Chr Har-
lev, Viidbjerg, sonr ufyldestgørende
Panthaver.

Solgl Garlneri.

,-Centralbestyrer Chr. 11 a r Ie v,/ dblerg, har solgt tlerr harn til-
hørende Ejcndorn rned Cartneri,
beliggende i Nørrcgadc i Vildbjcrg
til Gartner Ctrr. Lindvig, Bo-
nirrn, Ior\en Købesrrm af [(roner
11 ,200. Overtagelsen er sket.

Andelshaverne erin{res om,
forbLrdt at bruge Kraftmotorer,
fra Eiektrrcitelsværket.

Vi ldb jerg, i December 192U.

firilsrgnds 8[al
til Vildbjerg Kommune for
Skatteaarcr lgZT-ZB, maa
for .at urrdgaa Udpantning,
b.etales lil rrndertegnedc på
K rr Lrdscns I Iotel i VitOf lbrgFredag den 8. Juni meflenl
4 og 7 Eftmd.

S_1S1efogeden.

Sødrnælk
kobes paå

VitdbJerggaard.

Eft". at havc overtaget det lorhcn drevne
Gartneri i Vildbierg anbeialer ieg herved For-
retningen til Ilyens saawl som til Omegnens
velvilligc Eriudring.

c*rn., M. 
Ædl'rl'titin 

a, i g,
vitdbjcrg.

at efter Kl. 6 Aftcn cr det
som forsynes med Strøm

Bcstyrclsen.

PIeje.
En ældrc svagelig Mand

ønskes anbragi i Pleje snarest.

YildhjerU-ilsyling SoIneraad.

[n ttilg led Slagleso
seelge5 i Partier, ,lr, ,1, og r/r.

Morten Nygaard,
Vititbjerg.

I:n korrhorns Bedækningstyr og
en Iiusser,6 Aar, er tit Såt(.kan
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Vildbjerg for 50 år siden = 1953

Fj ernvarmeværket i Vildbi erg

Et undersøgelsesudvalg har med

sagkynding bistand arbejdet med

rnuligheden for at etablere {ern-
varmeforsyning. Der er opmålt 80

ejendomme med i alt 114 lejlig-
heder. Beregningeme blev fore-
lagt ved et orienterende møde midt
i marts med påfølgende general-
forsamling. Den nedsatte bestyrel-
se blev pålagt at få værket klar til
brug til næste fyringssæson. Be-
styrelsen bestod af politiassistent
N. C. Petersen, Mads Chr. Lind-
vig, Knud Dahl, smed Holbæk og

Chr. Ovesen. 1. oktober 1953 kun-
ne N. C.Petersen tænde for den

100 kubikmeter store stokerkedel.

Sognerådet beslutter den 27. juli
domshjem med 12 nye værelser.

at trdvide det i 1936 byggede alder-

Volnrcuitrket 19BB



Vildbierg Tidende
Underholdende og oplysende Ugeblad samt Averiissementsblad

Eodil l(och faJdt lor
aabeut TæPPo

Dcn Hl8ld.mokr&tl8k6 Kandi-

dat I IlerrUngkr€dlen, Udll6erc
Klrl(erntnlster ftu Bodlt Kæh,

crtsrcdo pu Velgcrmød€t Mld-
bJ6g i Afte§, at €n KlaPstol kån

væ.m et hto ca& lumsk og l§ik-
ker't Sæds Eom en Minlstcrtsbu-
ret, hvls mm ikke foutur at

b.h8ndlo den rlgtJgl
D& Frum Pa& Scenan fo

n8bent TæPPe vild6 tndtsg6 tlr
Pl&ds bla,ldt do ovrlgc Krndida-
tcr, N8PPcdo KlaPstolcn am-
men, og den soclaldcmokratlake
Ksdidat glk I Gulvct mcd ct

Br&g, lkont tkko udetr Ynde' Da

Ftu Noch lgen kom PBa Bcnoe
med hola l*rnm€r, gav Forlam-
llntm 16 for Rin Jubel ovcr

dctJymbor8kc æcta'Idemokr&tl8kP
Irald.

Opmøskning

AF DAMESTRØMPER

Chr'. ilfoselriatr
Vildbierg Telefon 54

Vildbjerg Folke- og Realskole.
Llnriervisrringsministeriot har ttnder den

7. ds. rneddelt skoleinspektør.\a. Jcnscn,
Vildbjjerg, ret ril vcd n.r'vntc skolc at af-
holde alm. {orbcredelsescksamen, prælirni'
n:ereksamen. Del et' 16 elevet', der skal op
til oksanren i maj-juni.

Vildbjerg kirke.
De nye tunghøreapparater er si1 kraftige,

at de kan generc de omkringsiddendc,
hvorfor det indtrrngende henstilles til de
ttrnghpre, at de under bltrgen holder rØ'
rtt tlui inC til øret og skrtter appanatet
ncd, når det ikke bntges.

'lulens Glrdc. i vilrtbjerg
har holdt gcrrcral[orsamling og udbc-

taling aI dct"i årcts tob sammcnsparcdc
bcløb 2{,07{ kr.-ior-"n,lcr, 

landpost Jens Hcllcskov'
aflasdc b.rctning. og krsicrcrcn mælkc-

hnnål.t K.1t'. -oplistc dct rcvidcrtdc
risnsk,,b. - Til bcstyltlscn nyvalgtcs i

ståct lor Hcllcskcv og Kjær' dcr nægtc'

Jc at mocltagc gcrrualg ka'ctmager Hanr
Pcdcrscn og milcrrbcstyrcr Molbcch-l'c_
rlerscn. os lru i(rrsla Hcllcskov valgtcs

"* rronl".cnt. TII rctisorcr valgtcs land-
post ilcilcsLov og mrlkchandlcr Kjær'

BIO Vildbierg . Teleton I

formætter ugelr ud
Onsdag og toredag kl. 20.

Fredagkl' 20,30, llrriag kl' 2l'
slndag kl' 19 og 21.

Forbudt for b/rnl

'til menighedsrådsvalget

i Yildbierg
inrlkorn krrrr een liste merl [plgerrdr

navne 1>;i krndidater, der erklære

lor valgte.

Lærer P. R. f usr.
Diakon R. lledegaard.
Overberjcnt N. C. Petersrn.
Lærer S. Aa. Gade.
Gdr. Chr. Carrmelager.
Ekspedient S. .§tarn1>e.

Srrtedcrlester Tlr. Flolbæk.

Va lgbestyrelsen.

Vildbjcrg men ighcdsråd
har konstitucrct sig mcd provrt David-

!rn som forman, [orstclærcr Just rom
næstIormand 08 ovrrbelicnt Pctcrrcn som
kasscrcr Diakon Hcde6aard vrlgtcr til
kirkevicrgc og til kirkc- og kirhcgrarrls-
udvalg srmmcn mcd lærcr Gadc og ckt-
pcdicot stampc - Som præstcgaardsud-
valg sammcrr mcd to rncdlcmmc. frr Nov-
liog mcnighcdsrå(l vllgtcr gdr. Chrrst;rn
Gammclrger og smrrlcrnoicr Th. Hol-
hæk. og Chr Cammclagcr valgtcs til ar
førc trlryn nrcLl præslcgårdcnr avling. Iil
kasscrcvisron vflgtcs diakon llcdcgarrrl
og Iarrtelærcr Just, og t;l vrlgbcstyrclsc
[ørstclærcr Just. lærcr Catlc og ckspc-
,Jicnt Stampe

Undcr dct første modt.vedtogcs d.'t
mcd hensyn til overgang til bcnyttclsc af
dcn ny salmcbog at |adc afholdc ct mc-
nighcdsmodc først r dct nyc lr.

Til salg.
Vildbjerg præstegårds Ihv. for.

pagtcrbolig er til salg.
Event- liebhavere bedes henvende

sig til vo'gnmand Carl Jensen, Vild-
bjerg.

P. m. v.:
Aa, Jenscn.

Vildbie rg
uarmeuærh

Ilrrlevrrclser sLår til o[[entlig af.
benl,Ltclsc. l'ris I kr.

Restyrelsen.

fr* fu*.neatlø

flrrt strrA n6lRtirf,
EtÅR80DlI lrnffsfll

OTItlIIIIORDI]l
Pout

7*t*iløøx
PIad!5crlilliog tilråd6.

Ul bringcr hcrvcd allc. tom har 6ivct
rn pogcga". til en nY ko, vor bjcrtc-
ligrtc tak. Tak allcsammcn

Johonne og Kristiat Johan .4ndertctt,
Vildbjcrs.
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Vildbjerg for 25 hr siden = 1978

Ved indgangen til 1978 er indbygger-

tallet for Vildbjerg sogn ifølge lokal-
avisen 3000, en fremgang fra 1977

på 156 personer.

Bcfolkningstallet for kommunen er

8.631 - cn lremgang på 278 perso-

ner. Udklip fra Lokalavisen viser ak-

tivitcter på en række felter. Blandt
andct bør nævnes:

I ndendørs svømmefaciliteter.
l. oktober kunnc borgrnester Richard
Saaugaard erklære den nye svØmme-

hal for indviet og klippe den røde snor

over. Han udtrykte sin store glæde

over den store offervillighed og ar-

bejdsindsats, der gav det smukke re-

sultat til gavn for hele kommuncn.
Fra forskellig side blev der rettet en

tak til bidragyderc og frivillig ar-
bejdskraft samtidig med, at der blev
uddelt gaver fra pengeinstitutter,
virksomheder og fonde. Det var en

stor begivenhed i fritidscentrets hi-
storie.

Vildbjerg messe:
Der aflroldtes en vellykket julemcs-
sc i Vildbjerg skolehal. Forretninger,
virksomheder, pengeinstitutter og
foreninger var repræsenteret i de 25

stande, så publikum kunnc få ct ind-
tryk af, hvad dcr rørte sig i byen.
Lbr dag eftenni ddag var dcr optræden
ved familien Andersen med lille Bo.

Udover en række aktivitctcr fia ud-

stillerne var der søndag to modcop-

visningcr samt undervisning vcd sko-

lens sangkor.

Arrangernentet var en stor succcs.

Borgmester Richard Saaugaard
klipper srloren til suømmehallen.

SuØmmehal

- 11 -



TrehOies borgmester
genvalgt
Ycd dct konstitucrcnde modc i Trc-
høics nyvalStc kommunalbcstyrclsc
genval8tcs borgmes(cr Rich. Saau'
gaard til cn trcdic Pcriodc som kom-
muncn: forstcmand. Til l viccborg-
mcstct n!ryal8tes gdr. Hartvig Sørcn-

sen, mcns nYværcndc l. viccborg-

mcstcr dyrlæ8c Erik Engbcrg valgtct

;om 2. viccborgmcstcr. Der var l5
itcmmer for dissc valg, idct to mcd-
lcmmcr undlod al stcmmc. Dc
nævntc cr allc valgtc pA upolitiskc
listcr. Dc stAcndc fik følgcndc sam-
mcnsætningcr. Hvor intct cr anført
er dc pågældcndc valgt på upolitiskc
lis tc r.

Økonomiudvalgct, der har
borgmcsiercn som formand bcs(år af
dcn,..og de to vtccborgmcst(c, samt

sdi ';frcd Pcdcrscn og blikkcnsla-

8cr,rrcls Korshøj. Socialudvalgcl:
Fhv. gdr. Rich. Bakbo (V), skovar-
bcjder Holgcr Mogcnscn (S), skolc'
inspcktør A3c Andcrscn. husmodcr
Elsc Marie Jcnsctr og gdr. Ejnar
Madscn.

Kulturudvalgct: Cdr. Jcns H.
Pcdcrscn (V),8artncr Elin Lindvig
(V), husmodcr Elsc Maric Jcnscn,

fuldmægtig Svcnd Poulscn o8 gdr.
Ejnar Madsen.

Tcknisk udvalg: Cdr. SiSfrcd
Pcdcrscn, fhv. gdr. Rich. Bakbo (V),

8dr. Jcns Pcdcrscn (V), rørlrc8gcr
Svcnd Blæsbjerg (FRP) og bygmester
Finn Riisbcrg,

Udvalgct fo! fastc cjcndommc:
Dyrlæ8c Erik Engbcrg, skolcinspck-
ter Ågc Andcrscn. fuldmægtig Svcnd
Poulscn, gdr. Mads KlcinsrruP og
lærcr Poul Encvoldscn (S).

Dcn sålcdcs konstitucrcdc nyc kom--
munalbcstyrclsc tiltrædcr fra og mcd
dcn l. april 08 hat funktionspcriodc
til og mcd 31. dcccmbcr 1981, 08
gm(li*c valS vcd konstitucringcn
gn- fo, liclc funktionspcriodln,
idc- -c vrlgtc kun kan fritagcs for
hvcncnc cftcr tilladclsc fra kommu-
nalbcrtyrclsc, cllcr vcd bortflytninS

S"'-"**ss*NN"N.N"Ngaisen,
Så msderng
uanduærk
Dcr var god in(cr.ss. blandt foibru,.
gerne. lor at sc dct.nyi.heh mo-
dcrnc vandværk. Trthøjc ost
som havdc åbcnr hus.

Cæsternc fik gcnnerngåct dct nyc
anlæg. dcr cr blaodt de aller forsie
i..landct af dcnnc,nyc, hclt aute
rnatiikc rypc. Virka.irii kapÅdrt
til ovcr 1000 forbrugercro! Cqrynd
a ston områdc. Dcr cr gcnncm eul
tomatiskc sikringcr, nødstråmsfori
syning m.m. skabt d høj grad al
sikkcrhcd for vandforsyningen'
som dct cr mcnncskcligt muligt.

0nsker at sælge.
Hotclejer C. Marrens, Vildbjcrg, ud-
byder nu hotellcr til salg, efter han
genncm 20 år har udvidet derrc
stærkt og skabr mcgcr finc faciliterer
for såvcl ungc som det mcrc sattc
publikum, der her findcr cr godr sam-
lingsstcd vcd fesrligc lejligheder og
nir msdcr skal holdcs. Dcr cr het-
brcdsmæssige grundc, der angives
som årsag ril ønsker om ar afhændc
ho tel let.

Uildhierg

Hayekreds
Ef(cr a{ tlavekredscns formand,
Rich. Bakbo, vcd sidsrc gcncralfor-
samling nedlagdc sit hvcrv, har be-
styrclscn nu konstirucrcr sig-

Den ny formand blcv garrncr
Knud Sorcnsen. Rypcvcj 63, rlf. l3
I8 50. Kasscrcrcn er som tidligcrc
Johannes Zederkoff. og dcrforrldcn
bcslår bcsryrclsm af fru Britta Skov
Niclrn, Sr. Agc L:ucrsen, Timring,
s:mt fru Sonja Vorctmann. der soÅ
ny cr indgåcr i Vildbjerg Havckrcds,
bcstyrclsc.

Jeg vil gerne gennem disse linier sende

min uarmeste tak
til borgerne i Vildbjerg for den evervaeldende op-
mærksomhed jeg har modtaget fra alle sider ved af-
slutningen aI min kørsel for jer.

Tak for det altsammen og tak for det gode for-
holC vi har haft genncm alle disse år.

Ventig hilsen
Senius Falsig.

Iokalhistorisk
Arkiu lor
Uildbierg sogn
har fra en anonym giver, dcr bcteg-
ncr sig som »en gammcl Vildbjcrg-
dreng«,66d13get en pcngegavc ril
indkøb at cn båndoptager. Dcrtel
skcr for at glve cn mulighcd for ar I

kunnc oprage, hvad ældre bcbocrc i I

sognet [. eks. vil kunnc fortætlc om I

»gamle dage,,. Dissc optagclser vil I

dcrefrer kunne arkivcris rit elæa. i
for kommende slægrcr som cn dcl I

a[ \or kul(urhis(orie. I

ArIi\cr, dcr startcdc forårcr 1977, I
har allerede ved vclvilje fra mangcl
bidragydere modtaget et godr srart-
nratcrialc, men dcr op[ordrcs kraf-
tigt til, at så mange som muligr hcn-
vcndcr sig nrcd yderligcrc kildemate-
riale. Det r'ærc sig næsten alt fra
billcdcr og postkorr til forcningspro-
tokoller, jubilæums- og Jrsskrifrer,
sloder og matrikelkort, skudsmåls-
bogcr og attestcr afenhvcr art.

Også ting af nycre dato har inrc-
rcssc. Nutiden blivcr hurtig hisroric,
og for at få cn alsidig belvsning af
b1'cns og sogncts historic, må dcr
nrangc bidrag frem.

Hcnvend Dcm dcrfor snarest ril:
Lokalhistorisk Arkiv
for Vildbjerg Sogn,

Jubilæum I

Uarmeyærket
Vildbjcrg Varmcværk kan fcjrc 25
års jubilpum dcn l. oktober, og dct
vil ske ved cn rcccption dcn 30. scp-
tcmbcr og åbcnt hus på værkcr søn-
dag dca l. oktobcr, Dcrtc oplystc
formandcn, pcns. politiassisrcnr N.
Q. P«crscn, vcd gcncralforsamlin-
gcn på Yildbjcrg Hotcl.

Formanden oplystc i iin bcrcr-
ning, at dcr var 3l forbrugcrc veo
startcn, og nu cr man nær 900, mcd
cn stadig stærk stigning. Dct kan
konstatcrcs, at der også vil skc udvi-
dclscr i dct kommcndc år, hvor bl.
a. Agårdsparken V kommer med.
Dct vil dog ikkc bclastc okonomicn
så mcgct, at dår skal optages. lån,
idct man modtagcr 5000 kr. pr.
grund i forskudsbcløb fra udstykkc-
rcn, dcr her cr Trehøjc kommune.

Dcrimod kan rnan forvcntc en
stadig stigning i vcdligcholdclsesud-
gifterne, idct lcdningsbrud forekom-
mcr oftcre cnd tidligcrc, især i dc
ældste lcdningcr. Dctre ha, i cnkckc
tilfældc b«ydcr forsryrrclsc i varme-
forsyningcn i lokalområdcr, mcn cl-
lcrs har'dcr ikkc værcr drifrsforstyr-
relser, som har gencrct forbrugcrnc.
Han nævntc, at man i dct forløbne
år har brugt 236.444 kr. til vcdligc-
holdclscr mod ca. 163.000 kr. årcr
før. Et brud i Trancvcj havdc alcnc
medført lcdningsfors(yrrclscr for ca.
100.0@ kr. Der er i årcrs løb rilslut-
tct ydcrligcre 47 [orbrugcrc, og det
samlcde lcdningsnc( cr nu på ca. 30
km.
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Spredte erindringer fra midten af 1930'erne og senere
v/Mads Primdahl, Holstebro

Lokalarkivet for Vildbjerg sogn har
bedt Mads Primdahl om at fortælle,
hvordan han syntes "verden så ud"
set fra Østvænget 16. Arkivet har i år

valgt at gengive den del heraf, der

tager udgangspunkt i hans fars - en

dyrlæges - dagligdag. Andre ople-
velser vil blive anvendt ved en pas-

sende lejlighed.

Indledning
Vel vidende at jeg ikke har nogen
særlig god hukommelse, men en

manglende koncentrationsevne, der
muligvis har medvirket til en velud-
viklet evne til at fortrænge de ople-
velser, der ikke har påvirket mine
følelser, viljeg forsøge at fortælle om

min barndom og tidlige ungdorn i

dyrlægeboligen på Østvænget I 6. Fra

1930 til1947 boedc jeg hjcmrnc. On-r

30'ernes krise og optakt til 2. vcr-
denskrig harjcg, udover ovcrlcverin-
ger, ingen klare erindringcr. Jcg var

sikkert beskyttct mod de spekulatio-

ner, som disse tilstande rnedførte.

Eller var det ikke nogct, man lod
børn lytte til?
Selvom jeg genkender mange ejen-
domme i Vildbjerg er det rncget få
gange, jeg husker, hvem der ejede

dem. Jeg husker derirnod tydeligt, at
jeg kørte med regninger ude i Tim-
ring, Birkmose, Sørvad, Vinding,
Helleskov, Romvig Mark, Sinding,
Merrild, Skibbild og Nøvling m. fl.

- 13 -



stcdcr. Lommcpcngcnc hcrfor var
dcn porto, postvæscnct skullc havc
haft. Så holdt vijo pcngenc i famili-
cn.

Kastration af hingsteplage
Hvcrt forår annonccrcdc far i 'u'ild-

bjcrg Tidcndc. at han sammen rned

noglc landmænd har,'dc planlagt at

fbrctagc kastration af ct års hingstc-
plagc. Såfrcmt der var andre, der også

havdc plagc, der skulle steriliseres,
kunne rnan barc møde op med "pa-
ticntcn" og hjælpe til. Nogen egent-

lig bedøvelse brugtc man ikke, hø-
jest anvendtes en næsebrcmsc, dvs.

ct stykkc træ med en koft rebløkke,

der kunnc strammes om plagens
ovcrlæbc/næsc efter behov. Man
mcnte smcrternc omkring næsen

ferncdc dyrets opmærksomhed fra
alt andct cnd næscn.

For at holdc plagen i ro under ind-
grcbct brugte man: En 1,5 crn tyk og

ca. 15 cm brcd - samt fire ca. I cm
tykkc og 4-5 crn brcdc læderremn-rc.

Dcsudcn 2 stk. 5-10 mctcr langc og

2 cr-r"r tykkc tovc. Alle rnål cr anslået.

Dcn brcdc og tykkc lædcrcm spænd-

tcs om livct på plagcn ligc bag fbr-
bcncnc. dc 4 rnindrc rctntrc spænd-

tcs on-r bcncnc ligc ovcr hovcnc. Allc
l'cmlncnc var fbrsynct nrcd cn tlc-tal-
bø.jlc. hcrigcnncrn f-ørtcs tovcnc. sti-

dan. at når rnan trak fcrrsigtigt. fhldt
plagcn stillc i græssct. Bcncnc blcv
hcrcficr snørct. og clcr blcr,' clcsinfl-

ceret og opercret. I år 2003 forekom-
mcr nogct sådant at være dyrplageri
udcn bcdøvelse, men i minc ferier i
Salling oplcvede jeg det genncrnførI
på nøjagtig tilsvarende rnådc af an-

drc dyrlægcr.
Hingstcplage på 2 år eller mcre, der

ønskcdcs steriliseret var mcre korn-
pliceredc at håndterc. I al fald bad far
tit dyrlæge Wiig. Herning om hjælp.
Wiig var vist mere minded for større
operationer end far. Mig forckom han
mere brysk og altid god for en for-
tælling om spændende oplcvelser. En

gang havde han kør1 i en ny bil et

stykke ttd, før han en dag opda ger, at

der var et gear mere cnd han hidtil
havde anvendt. Da han ville benytte
det, kørte bilen så stærkt, at han var
ved at miste styringen, og han turde i
hvert fald ikke køre så stærkt.

Oksebremselarver, mund- og

klovesyge, trommesyge
Bekæmpelse af oksebrcmselarver var
ct kapitel for sig. Larverne dannede

byldcr under køernes hud langs ryg-
radcn. Derfor måttc disse bylder mcd
larvc snittes og klcmmcs ud - oftc fle-
rc på samme kvie/ko, hvilket var
kortvarig rncget srnertefuldt. Efter-
f-ølgcndc oplcvede rnan hos dyrer"re

cr-r stor ncrvøsitct for personcr i hv'i-

dc kitlcr.
Mund- og klovsl,'gc var vi børn al-
drig mcd til. Vcl mcst fbr ikkc at bærc
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smitten vidcre. Den største epiderni,

mens jeg boede hjemme, mencr jcg

var i 3O'ernc. Jeg husker ikkc noget

særlig specifikt, udover at vi tit hen-

tedc vaccinc på stationen, og vi så

ikkc far ret meget ej he ller ved spise -

tidernc. Han kom efter normal spise-

tid, når vi - mod sædvane - havde

spist. Mangc år efter, var der i fami-
licn tale om, at den sygdomsperiode
havde efterladt en større indkomst,

hvoraf noget var blcvet brugt til køb

af et par malerier hos en kunsthand-
ler i Silkeborg. Jeg er glad for at have

arvet cn enkelt af dem. Siden er de

vurderet dels på en auktion og dels

af en ikke helt lille kunsthandel. Bcg-
ge har, uafhængig af hinanden, vur-
deret, at der ikke er behov for at hæve

nogen som helst forsikringssum. Men
affektionsværdien for mig cr stor. Jeg

husker, hvor de hang både i Vildbjerg
og senere i Holstcbro.
Af og til var der behov for et haste-

besøg. Eksempelvis ved trommesy-
ge og fødslcr. Havde cn ko fået trom-
mesyge og var meget oppustct, stak

man ct spyd genncm hudcn i nærhe-

den af haleroden. Når spyddet var

fiernet udlignedes trykket og koen
blcv igen normal svær, og korn sig

som rcgel.

Fødsler
Når dcr var behov for hjælp ved føds-
ler var det oftest en ko, der ikke selv
kunnc klare det. Hjælpen kunne be-

stå af alt lige fra næsten ingcn ting

til, at kalven blev parterct og korn ud

i flere stykkcr. I de tilfældc, hvor kal-
ven skulle vcndes inde i koen flør. dctt

kunne passere, var dct virkeligt an-

strengcnde for alle in-rplicercdc incl.

koen. Tit og ofte havdc dcn lagt sig.

og fars nødvendige forundcrsøgclsc

måtte foretages mere cller rnindrc lig-
gende bag den i grebningen, tncn mcd

hele den ene arm ført ind, hvor kal-
ven skulle komme fia. Han var godt

beskyttet af et specielt gurnmiforklæ-
de, rnen den fysiske præstation var

optimal. Undersøgelsen kunne rcsul-
tere i, at kalven skulle "trækkcs i

land" af os tilskucre . Det var tit rnær-

keligt, at ko og kalv med et rcb om

kalvens bcn holdt til, at 2-3 perso-

ner trak, hvad de kunnc, mcn ofte
oplevede man, at koen straks cftcr
den behandling rejste sig og var klar
til at slikke sin nyfødtc kalv rcn, sorl
om fødslen var foregået uden hjælp
af nogen art ude på græsmarkcn. Hes-

tc, grise og får klaredc oftcst dissc
problemer alcnc cller mcd hjælp fra
landmanden. Mangen landmands
nattesøvn er brugt til at øge dyrcbc-
standen det pågældendc stcd. Ingcn
landmand kunne vel rncd ro i sindct
passe nattesøvn eller bygang, hvis cn

fødsel var i gang. I langt dc flcstc til-
fælde havde landmanden hclt styr på,

hvornår cn fødscl kunnc vcntcs.
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Optræk til vanrøgt
En gang var far for alvor vred på

den landrnand, vi besøgtc, Han kun-

nc dårligt sige nogct. Årsagcn var, at

han var kaldt ud til cn ko. Koen var

af landmanden bundet inoget reb om

halsen, så den havde snørct sig så

megct, at man på sine steder ikke

kunnc se rebet. Det var væk i hud

sarnt kød og blod. Koen var tydelig
mcgct lidende. Om den kom sig hu-

skcr jcg ikke, men far så efter, om

der var andre lignende tilfælde i stal-

den og bad landmanden anskaffe
noglc ancrkendte kobindsler af me-

tal, så villc han komme ind for at se

til kocn dagen efter

Tutlerkulinprøver
Mcd jævne mellemrum blev køerne

undcrkastet cn tuberkulinprøve. Det
var for at sikre, at mælkcn til menne-
skcr ikkc var en srnittekildc. Også

høns blcv cn gang imcllcrn undcrsøgt
vcd at rnan tog blodprøver, der ble',r

indsendt til laboratorieundersøgclsc.
Thorvald Bjcrrc, på vejen til præste-

gårdcn, havdc mangc høns. Dct forc-
gik vist altid orn vintercn. Det var i

al fald oftc megct koldt for føddernc.
Orn aftcncn, når hønscnc var gåct til
ro. listcdc rlan rundt rncd ct stykkc
ståltråd, dcr var bøjct i dcn cnc cndc,
så man kunnc fangc om hønscncs
bcn. Man holdt høncn mcd brystct i

vejret, foldede den cne vinge ud, så

dct var tydcligt at se cn blodåre, hvor-
fra der via en kanyle blev tappct et
prøveglas med blod til indsendelse.
Omkring høncns ene fod var eller
blev anbragt en ring med et præget

nr., der noteredes på glasset med
blodprøven. Vetcrinærlaboratoriets
svar få dage efter var således speci-
ficeret på den enkelte prøvehøne. Ind
imellem hørte lnan om en hel besæt-

ning, der blev aflivet og der gennem-
førtes en omfangsrig rengøring af
hønsehuset.

På dyrlægebesøg
Når vi børn var med i praksis var
visse steder mere eftertragtet. Lars
Foldager, St. Romvig var unik. Der
var ingen børr. at lege med, men han

var jo god til at snakke med børn og
i køkkenet vankede der altid kage og
saftevand, mens det vi var kørt efter
blcv ordnet. Andre steder var der
børn, men de var fortrolige med no-
gct, vi ikke var vant til og turde, som
f.cks. gøende hunde, - at kravle op i
en vindmølle på taget af laden, - at

kravle i træcr eller løbe under maven
på en gammel tåhnodig hest. Dertil
kornmer, at der var en masse vrøvl i
bilcn, hvis vi var blevet godt snavse-
de. Vi skulle rnåske ind flere andre
stcdcr, inden turcn var slut. Et ritual
(sorn jeg huskcr dct) var, at når un-
dcrsøgelsc/bchandling var færdig, fi k
far cn halv spand lunken vand nogct
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sæbe og et rcnt håndklæde. Efter vask

og tørring blev neglerødderne renset/

masseret rncd modsat hånds tommel-
fingernegl, der ligc kørte langs ncg-

lcroden. Hcrefter blcv ncglenc ren-

sct som normalt.
En juleaften blev far kaldt ud. Årsa-
gen til besøget husker jeg ikkc, men

vi var ct par brødre, dcr tog mcd.

Mens far og ejeren var i staldcn, li-
stede vi hcn til vinduerne mcd ned-

rullede gardincr, lyttede og hør1e en

dreng blive mægtig glad for den hest

- vist i træ -, som han pakkcde ud.

Andrc børnville også gcrne lege med

dcn, gråd og råben! Spændingen var
vist streng at leve mcd. Dct var koldt,
vorl tøj var ikke til stald, vi var fær-

dige til at tage hjem til vor egcn julc-
aften.

Kødkontrol - Mælkekontrol
I mange år lå slagtehuset, der brug-
tcs af bycns slagtere i midtbyen om-
trent der, hvor dcr i dag cr butikstorv.
Her blev der i mange år slagtet dyr,
der med DSBs kølevogne sendtes til
Kødbycn i København. Efter at dy-
rcncs kroppe havde fået dct blå stcm-
pel som godkcndclse transporteredes
de på cn åbcn ladvogn, trukket af
hcste og dækket af noget groti sæk-

kclærrcd. om på baneterrænet, hvor
de blev hængt op ijcrnbanekølcvogn-
lrre. Dc rrCen slagtcdcs det kød, der
:lcv solgt fra byens slagteforretnin-
ger (Christensen, Visgaard, Niclsen,

Heesgaard, Helleskov m.fl.). Alle
siagtninger og transporter foregik
ugentlig i al slags vejr og ved teu-
peraturer, soln dc tilfældigvis var dcn

pågældcnde dag. Scncrc blcv dcr
slagtet i væscntlig mindrc on-rfang og

sikkert kun til bycns egct forbrug.
Byudviklingcn gjordc, at slagtchusct

kunne flyttcs til cn parccl udskilt fra

Saxo Larsens garlncri. Vetsrinærdi-

rektoratets kontrol med dyrcnc før og

kødet eftcr slagtningcn havdc far.

Det var sikkerl det, der gorde det let

for ham, da han scnere blev ansat vcd
tilsvarende dyrlægekontrol på slag-

terierne i Herning og Holstcbro. Om
det var dissc kontrolfunktioncr, dcr
gjorde, at vi hjcmrne aldrig fik ba-

yerske pølscr ved jcg ikke, rlcn man

har da aldrig hørt om folkesygdom i

Vildbjerg efter at havc spist disse

pølser.

Mælkekontrol på mejcriet var dcr vist
også noget der hcd, men jcg mindcs
ikke rigtig noget herom. Vor cgen
mælk hentedc vi daglig hos vogn-
mand Jensen, der også havdc cn

kvægbcsætning. På bordct i dercs

bryggers stod en l0liters cmaljcrct
spand, hvorfra mælkcn måltes ovcr i
vores medbragtc. Om dct var, fordi
mælken var ubehandlct, cllcr dcr
måske kunne skummcs mcrc flødc
hcrfra, vcd jeg ikke. Måskc kan dct
tænkes, at der hcr var stØrrc srkkcr-
hed for god hygieinisk standard i

modsætning til ct stcd, hvor rxangcs



mælk var blandet sammen. Af og til
var dcr jo cn ko, dcr faldt for tuber-
kulinprøvcn, og en sådan skulle jo
opdages, før r-nan kunne holde mæl-
ken tilbagc og dcstrucrc den.

Mors arbejde
Normalt var dct vist mest mor, der

var betroct at passe tclcfon, dvs. tagc

irrrod besked fra kundeme (landmæn-

dcnc) om bchov for dette eller hint i
forbindelsc med dyrene. Mor ville
gerne være med i al husholdningen.
Hun syede og stoppede og foruden
det daglige husarbejde sørgede hun
for bagning, vask, henkogning og
slagtning hvor kødet efterfølgende
opbcvarcdcs i saltkar med salt og sal-
pctcr. Dcn hjælp mor havdc, var i
mange år en tjenestepige. I det me-
stc af l930,crnc havde vi en ung pigc
til allchånde hjælp. Vi varjo tre dren-
gc - Pcr og Nicls, bcgge yngre end

rnig, mcd 2 års mcllcmrum fra 1930

-1934. Dcrudovcr havde vi en gang

rnåncdlig cn hcl dag, hvor der var
storvask. Dagcn blcv fastlagt fra gang

til gang rncd Laura Haubjerg, der var
vor vaskckone. Sencrc, når tøjct var
blcvct tørt, hjalp l-run også cn hcl dag

rncd sy- og stopning af tøjct. Dc dagc

hun var hos os, var dcr altid en hyg-
gclig stcrnning. Hcndcs hændcr og
ryg bar tydcligt præg af hcndcs ar-

bcjdc for andrc, - oftc mcd storvask.
Fru Haubjcrg blcv ældrc og opgav trl
sidst at gå ud og hjælpc andrc. An-

delsvaskeriet Lemvig overtog vor
storvask. Efterhånden som trikotage-
industrien i Herning tiltrak mere ar-

bejdskraft og løftede markedets løn-
niveau, blev det umuligt, at finde tje-
nestepiger, der ville i huset.

Vi drenge blev ældre, og skulle af og
til passe telefon og dørklokke, dvs.

tage imod besked fra landmænd og

hvem, der ellers henvendte sig. For
mig var det værste at huske og gen-

fortælle en besked vedr. et dyrs syg-
dom på tilfredsstillende måde. Selv-
om jeg altid havde mange linjer no-
teret ned, var det ikke altid tilstræk-
keligt til at besvare de uddybende
spørgsmåI, far ofte stillede. Jeg hu-
sker ikke de første af vore piger, vi
havde til hjælp i huset, men mere, at

vi tre store børn hver fik nogle opga-
ver med at hjælpe til med borddæk-
ning, opvask, pudsning af fodtøj. No-
gct af det gik på skift. Yderligere tre

søskende, I pige, Bodil, og et par tvil-
linger, Christian og Anders kom til.
Det var meget brugt at gå på toilet-
tet, når der skulle tørres af efter op-
vasken. Efter tvillingernes ankomst
-16 år efter mig - havde vi en barne-

pige, Lilly Poulsen, gift med Bech
Hansen, til at passe tvillingernc. Der-

nrcd blev mor aflastct i dc daglige
gørcmål vcdrørcndc os alle otte, sam-

tidig rned, at hun var den, dcr ofte
havdc korrtaktcn n"red landrnændenc.

når far var udc vcd "paticntcrnc".
Endvidcrc havde vi på det tidspunkt

-18-



rengøringshjælp nogle dage hvcr uge

- bl.a. Thyra Jensen. Thyra, gift mcd
"Doller" (Thorvald Jcnscn), dcr var

fodbolddommer. Hun var rask i vcn-

dingcn og hurlig til at få dem væk,,

dcr kom i vejcn for hcnde, når hun

arbejdede. For rlor, der ikkc blandc-
dc sig så meget i det lokale satnfund.
var Thyrajo også god for cn nyhcd,

som alle andre havde kendt i lang tid.

Dcr var ikkc tale om ubehagclig slad-

der, men Thyra var jo festlig, alle

uden Llndtagelse, der stod i vejen for
hendes rengøring blev bedt om at

flytte sig. Dcr var liv i hclc huset og

megcn god grin, når hun var der.

Apotek
I et mcget lille (ikke 4 m2 stort) væ-

relse ved sidcn af fars kontor var ind-

rettet et apotek. "Varerne" var mest

pulver, men også enkelte miksturcr
var derinde på dc øverste hylder med
latinske navne på flasker og krukker.
Jcg tror ikke, det forekom os børn
som ct særlig intercssant rum. Andcr-
lcdcs intcrcssant var kontoret, hvor
vi .jo havde behov for at siddc vcd
skrivcbordet, når vi skullc høre cftcr
telcfon og dørklokkc. Vi var jo nødt
til at sidde nctop der, for at notcre,
alt dct der skulle gives beskcd om,
når far korn hjcm. Dcftil kommer, at

dcr i ct hjørnc stod cn lille tobaks-
tønde med lang tobak til lang pibe.
Det varjo ikke let at se" om der svandt
lidt af den rclativ storc bcholdning,

når jcg - fbr at rygc isrxLrg - stoppc-

de en kridtpibc, soll ingen vidstc jcg

havdc. Mine kamucrater i togct til
Herning hånedc mig, fordi jcg ikkc
inhaleredc rØgcn, sådan sotn dc glot-
de rncd cigarcttcr, Incn det hcr langc

tobak var nu noget stærk sprøjt. Dct
var lct og næsten risikofrit tilgængc-

lig, - og så var dct billigt og jcg tror
nok lysten til at ryge mindskedcs cf-
ter hosten. Meget ordincrct medicin
bestiltes på Apotcket i Søndcrgadc,

og blev enten hentct af os ellcr lcvc-
ret. Etikctten blev ligc kontrollcrct
engang mcre .

Medikarnenter som jeg huskcr cr ck-
sempelvis: I ) Diverse pulverc til ind-
voftes bmg, 2) Arsenikopløsning til
vask i fortyndet tilstand af dyr, hvor
de havde kløe. Ved udlevcring måt-
te man underskrive en giftcrklæring
om, at det kun ville blivc brugt til for-
målct. Om det nogensindc blcv kon-
trolleret af en myndighed er ct
spørgsmåI. 3) Kreolin til rensning af
sår på dyr og menncskcr og - fortyn-
det - til gurgling af hals, hvis vi var
forkølet e.l. 4) Kopattcsalvc (cn zink-
salve) til smøring for sårhcling på

menncskcr og dyr. 5) Sulfatablcttcr
til egen forkølelsc. Jeg har altrd syrr-
tes, jcg forsømte ct cllcr andet vcd
at liggc i scngen, hvis ikkc fcbcrcn
var for høj. Den sidstc lcvcring af sr"rl-

fatablcttcr fik vi cn gang midt i

1970'ernc. Dct var måskc nok bcla-
stende for nyrernc, mcn vi drak rigc-
ligt, og dct var mcre bchagcligt cnd



det gamlc råd at lugte til en flaske

alm. sahniak, hver gang man kom
forbi cn sådan, cllcr skabet, hvor den

stod. Krcolin og kopattesalvc havdc
vi også altid til eget brug. Det sidste

rnedikament jeg husker, var 6) Co-
lumbusstiftcr. dcr blcv anvendt ikø-
crnes patter, - for hvad, husker jeg
ikke. I rnin senere lærcplads (brug-

scn) havde vi også disse stifter i sor-

timentct og jeg foregav tit at vide
megct hjernmefra. Det solgte alt sam-

men, og vi fik aldrig reklamationer.

Dyrlægevagt
Aften- og weckendfrihed var i
1930'erne og 40'erne ikke sat i sy-

stern for dyrlæger i Vestjylland. Lør-
dag var som oftest en notmal arbejds-

dagfra morgcn til aften. Uansct hvor-
når på døgnet ellcr ugen der var be-

hov for ct sygcbcsøg, så blev det gen-

nemført. E,neste situation, der var
undtagct hcrfor var, når der var fa-
milicbesøg ct stcd langt hjernmefra.
Dcr blev så lavct cn aftale rncd et par
nabokollcgcr (Aulum og Hcrning),
om a[ dc vurdcrcdc cvcntucllc hcn-
.rcndclscr og tog ud og hjalp efter
bchov. Ornstilling af tclcfon var dcn-
gang ikkc rnulig. I stcdct gav rnan

beskcd på tclcfonccntralcn orn: Hvor-
når nran kor-n hjcm, og hvctn dcr vi-
karicrcdc og på hvilkct tclcfonnut-t-t-

mcr f-ar cvt. kunnc træfllcs. I situatio-
ncr hvor far var på bcsøg, ikkc sær-

lig langt hjcrnnrcfra. fungcrcdc ccn-

tralen som telefonpasser. Landman-

den besluttcdc, om det var en haste-

sag, eller det kunnc vente til far kom
hjcm og meddelte centralen dettc.
Hvis det var noget der hastede blev
han "kaldt ud" og afbrød sålcdes be-

søget. I det andet tilfælde kørte han

ud til dyret, inden han gik i seng.

Ethverl besøg startede jo med et in-
terview om udviklingen hos "patien-
tcn" den nærmeste fortid. Dette var
grundlag for undersøgelse og efter-
følgende diagnose. Hvis interviewet
ved et (nat)besøg godtgjorde, at dy-
ret havde været dårlig i 2-3 dage og

nu virkelig havde det rigtig skidt fore-
kom det af og til far håbløst. Jeg me-
ner, han altid gjorde et forsøg på at

redde dyret, selvom han ikke altid var
overbevist om, det ville give det øn-
skede resultat. Af og til var det hans

overbevisning,, at årsagen til, at der
ikke fra startcn var sendt bud, skul-
le søges i et forsøg på at spare udgif-
tcr til honorar og medicin. Han var
frustreret over den situation, at nu var
måske bådc dyret - dcr kunne være

reddet og have givet cn indtjening -

og udgifterne til ham tabt for cn land-
mandsfamilie, der i forvcjen var fat-
tigc og sparcdc mcgct i dct dagligc. I
sådanne tilfældc blcv cjcren altid vcj-
lcdt til cn andcn gang at sendc bud

nogct tidligcrc; pengenc var dog i

sådannc tilfældc. dct dcr kon-r sidst.

forklarcdc han.
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Transportforhold
I bcgyndelsen af 1940'erne købte far

en hest (shetlandspony) på Ejsingkær.

Den blev kaldt Musse. Den var utro-

lig fredclig, mcn ikke altid lige med-
gørlig. Både viog nogle af vore karn-

merater havdc mcgen glæde af den i

mange år. Efterhånden blev mine
mindre søskende så store, at de kun-

ne tumlc den på offcntlig vej. En af
dc første vintre vi havde dcn, var dct

meget koldt. Vi havde på grtrnd af
bcgrænscde mængder brændsel i den

kolde vinter fået kuldefcrie i skolen.
Postbud Brixen var blevet langvarigt
syg og skulle afløses af Anders Hel-
leskov, der vist nok var pcnsionerct
postbud. Far mente godt Musse kun-
ne klare den posttute (Romvig - Hel-
leskov - Troelstrup - Pugdal - hjem),
hvis jcg kørte. Af og til når hcsten

sad fast i sne til maven, stod vi af og

prøvede at hjælpe den. Vi fik var-
rncn og kom altid løs, men hårdt var
dct. Når vi nåedc ct bcstcrnt sted i
Troclstrup, skullc Hclleskov ind i
køkkcnet for at varme næscn på cn

snaps. Jeg stoppedc fodposcn godt op

omkring mig og mindcs ikkc at havc

frosset. Helleskov, dcr brugtc stærk
kardusskrå blandet med cigar- og
tobaksaske savlede, så der på hagen
var aftcgnet lodrctte stribcr. Vi børn
sagde , dcr stod I I I l. Om dct var
snapscn ved jeg ikke .

Orn vintcrcn køfic vi i øvrigt en hel

del i kane rned Mussc foran. Det kun-

ne dog blivc for tncget for dct lillc
dyr. Der korn jo hurtigt flcrc kamrrre-

rater, cnd hesten var i stand til at slæ-

be , og så gad den ikke lrlcre . Dct med

at jeg skullc fravælgc noglc af karn-

meraterne, der ikke rnåttc kotnt-t-tc

med, blev jeg hurtig træt af. Dct fik
rnan jo kun uvenner af. Og hvis no-

gen af dem var størrc cnd jeg sclv og

dem jeg plejede at legc mcd. kunnc

der opstå en ftustrerct situation i og

med, jeg helst ville havc dc dagligc

kammerater med, men godt kunne

føle mig lidt truet til at tagc nogcn

ældre med. Jeg er tit komrnct hjem

fra en sådan tur og været i rigtig dår-

ligt humør over den behandling dc

sædvanligc legekammeratcr havdc

fået.

Noget andet var det, når 6n af dc godt

kanekørende landmænd mcd dcrcs

storc heste kom tilbyen med bjælde-
klang og piskesmæld, dcr kunnc hø-

res på lang afstand. Fik vi løbct så-

dan en ind, så var vi sikrc på, dcr var
fartpå,både for dcm der stod på kan-
cns mcdcr, og for dcm der sad på dc

cftcrspændte kælke. Jeg huskcr cn

cnkelt gang, hvor der var så rncgct
snc, at dcn landmand, der havdc brug
for far kom og hentedc harn i kanc

og sidst på dagcn igcn kom rctur og

aflevercde harn, efter at de havdc nåct

flcre andre bcsøg.

Som allc andre manglcdc også vi
mangt og mcgct, vi sultcdc aldrig.
Mcget blcv syet om og gcnbrugt. Jcg
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husker mor af mange blev rost, fordi
hun var god til at sy om, dvs. brugt
tøj blcv syct om til noget andct: En

frakkc blcv til en jakke , men nu oftc
med vrangsiden udad. En skjorte fik
en ny flip af stof, dcr var klippet ud
forneden bagpå (ved enden). Strik-
ket påklædning blev trevlet op. og der
blev strikket nogct andet. Engang

havde jeg et par plusfour, mor havde

syet, på i skole. Lærerinde Jensine

Jensen må havc bemærket dem og
bad mig rejse mig og stå ved siden af
skolcpultcn, for at alle kammerater-
ne kunne se dissc vidundere. Jeg hu-
sker det bcstcmt ikke som en rar op-
levelse, men jeg har altid været klar
over, at den lillc frk. Jensen ikke vil-
lc mig noget ondt, tværlimod frem-
hævede hun jo mors store dygtighed
- også på dcttc område.

Under krigen
Vore forældre var ikkc med i mod-
standsbevægclsen, men de illegalc
blade, der blcv duplikeret og fordclt
fandt vcj hjcm til dct bord i cntrccn,
hvor al post blev lagt, men ikkc via
postvæscnct. I familien har vi altid
sungct mcgct. Under krigen var dct
højskolcsangbogcn, vi brugte. Eftcr
krigcn blcv den sLlpplcrct tncd
SANGBOGEN DANMARK. Når cn

farnilicsammcnkon"rst var vcd at slut-
tc - ofic sidst på cftcnniddagcn -, blcv
vi børn kaldt ind. Vi skullc ligc værc

med til at slutte mcd noglc sangc
(danskc).

Benzinrationeringen var noget for
sig. Selvom far købte en DKW og

havde rationeringsmærker, var det
ikke altid, der kunne fås noget ved
benzintankene, så vi havde ofte 2 40

liters dunke stående fyldt med reser-

ver. For at drøje på dråberne, købte
far en motorcykel (2,5 HK BSA),
der, som alle andre dengang, havde

en opretstående nummerplade på for-
skærmen. En gang kom en ko på

tværs, far slog en koldbøtte og hav-
ncdc med enden på nummerpladen.
Hvor slemt det var, husker jeg ikke.
Lægen og mor samt smertestillende
tabletter og sengen klarede det vist i
løbet af nogle dage.

Rigeligt at bestille
Det meste regnskab, mens far var
praktiserende, bestod vist af at skri-
vc regninger og det gjorde far om af-
tenen, ofte meget sent. Derlil kom
sclvfølgelig kasse- og debitorboghol-
deri. Opstilling af et drifts- og sta-

tusrcgnskab til skattevæsenet, mener
jeg, var overladt til en revisor i Her-
ning. Alligevel Inener jeg, at skatte-
væsenets godkendelse af selvangivel-
scn var betinget af , at man skønne-

dc, dcr - via fonnueudviklingen - var
plads til et så stort forbrug, som man

dcr syntcs var rimelig for en sådan

farrrilic. Jeg cr aldrig blcvet inforrne-
rct orn godc eller mindre godc år.

Eficrhåndcn sorl årene gik, syntes

far, dcr var rigeligt at bestille i dct
dagligc. Han fbrsøgtc et par gange at
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ansætte en assistent. De første fbrsøg

mislykkedcs. Omkring midtcn af
1953 ansattes Erik Nord Nielsen. På

det tidspunkt mcnte de, der var for

lidt til to dyrlæger, men for rncgct til
cn. Derfor søgte og fik far vikarjob
på svincslagtcriet i Heming. Glad for
jobbet der var han ikke, hvorfor han

i stedet søgte et tilsvarende job i Hol-
stcbro, som han fik. Vikar- og tilkal-
dejobbet varede nogle år, men at stå

op - af og til ved 4-5-tiden om vinte-

ren og køre de 25 km inden kl. halv
scks. var for strengt og usikkerl når
der var større snemængder. Så ofte
kørte han ind og ovcmattede påhø1-

skolchjemmet. Sideløbendc mcd den

udvikling havdc dyrlægc Engberg

omkring 1955 påbcgyndt at prakti-

scre som dyrlægc i Vildbjct'g. Far og

mors største skuft-elsc ved dcn hæn-

delse var at erfare , at Engberg var til-
skyndet hertil af noglc af cgncns

kcndte/rnarkante landr-r-rænd. Far og:

mor følte, de ufortjent havdc låct et

dolkestød iryggcn. Nord Niclscn gik

eftcr nogle år i kompagniskab rrcd
far om dyrlægcarbcjdet og ovcrtog
det senere helt. E,ftcr endnu noglc år

købte far og mor et hus på Lægård-

vej i Holstebro og flyttcdc fra Vild-
bjerg i 1968. Far fik samtidig i cn al-

og Slagteriet fast ansættclsc. Ingcn

af os søskendc havdc lyst at ovcrta-
gc vort hjcm.

Mads Primdahl.
Siddende fra u.: Frits Holbæ-k og Kaj Sørensen (4 sidstnæunte
er skole kamrnerctte r ).

Bagerst fi'a u.: Laust Memild, Niels Korshøj samt forfatteren
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Gammelager, en slægtsgård
ved Knucl Sørensen, Karl Gregersen

somt Lisbeth og l'{iels Peder Gammelager

Gammelagcr cr bygget på den østli-
ge dcl af præstegårdens mark om-
kring 1680. I folketællingen fra l80l
er Garnmelager anført som ct mark-
hus. Der foreligger på dette tidspunkt
ikke mange oplysninger om areal-
størrelsen. lncn i matrikelansættelsen
1844 cr dcr under I tønde hartkorn.
Samtidig er dcr oplyst, at arealet er

60 tdr. land, hvilket tyder på at jor-
dens bonitet var af dårligerc beskaf-
fcnhcd cnd f. cks. Burgaard og Prg-
dal.
Mens dc flcstc ejendomme i Vild-
bjcrg sogn blev frikøbt af fæstefor-

for 3.500 kr.

I den sidste periode som fæstegård,

blev der årligt til præstegården erlagt
1 tønde byg og 24l<r.

Familierne på Gammelager
l80l boede den 40-årige husrnand
Christen Nielsen på Gammelager
sammen med sin 49-årige kone, Met-
te Pedersdatter. De var barnløse, men

tog sig af en 7-trig brodersøn, Niels
Nielsen. Desuden havde de en 14-

årig denestepige.
Mette Pedersdatter døde i 1821, hvor-
efter Christen Nielsen giftede sig med

holdct ornkring år 1800, fortsattc
Gamrnclagcr som fæstcgård under
præstcgårdcn til 1885, hvor Nicls
Gamrnclagcr Christcnscn købtc dcn

Maren Pcdcrsdatter, der var godt 20

år yngrc cnd ham. Også dct andet æg-

tcskab forblcv barnløst, men de adop-

tcrede en 2-årig drcng, dcr var født i
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Amtrup ved Snejbjerg. Christen Niel-
sen dør i 1835, og ejendommcn vi-
dereføres af Maren Pedersdatter. der

som medhj ælpere har adoptivsønnen.

der også hedder Christen Nielscn, cn

ung pigc samt en søstcr. dcr havde

værct på stedet i mangc år.

I 1846 var den nuværende Christen
Nielsen klar til at overtage ejendom-
men og denned fæstct, og der blev
udfærdi gct fæstckontrakt vedrørende

overlagelsen samt en aftægtskontrakt

for Marcn Pedersdatter.
Chr. Nielsen blev i l85l gift mcd dcn
22-årige Anc Dorthea Jcspersen fra
Siig i Vinding, og sammcn fik dc syv
piger og en dreng. Denne søskende-
flok er sammcn mcd deres ægtefæl-
lcr med på et fotografi fra århundrcd-
skiftet.
N iels Gammclager Christenscn over-
tog fæstct i 1885, og købte sig kort
e ftcr fri af fæsteforholdet.
Niels Gammelager blev I893 gift
med LauraAndcrscn, fra Moesgård i

Timring.

Laura og Niels Gammelager
Sølubryllup 1918

Nicls Gammclager blcv cn kcndt
mand i sognet. Han blev valgt til sog-

nerådet tre gange, blcv sogr-rerådsfor-

rnand og kasscrcr cftc-r Niels Mou-
ritsen. Han var mcgct alsidig. idct han

har haft rncd cjcndomsskyldcn at

gØre, var tilsynsmand for Ringkøbing
amts plcjehjernsforcning satnt lcdcr
af bømegudstjenestcn i cn årrække .

Laura og Nicls Garnmelagcr havdc
scks døtre og to sØnncr.

I 1929 blev ejendommcn ovcrdragct

til sønnen Christen Carnmclagcr, dcr
19. oktober 1934 blcv gifi mcd Ma-

Maren og Chn Gammelager
Sølubrvllup 1959

rcn Bak. Christcn Gamn"rclagcr var
god til at arbcjde mcd tal. og dc al-
mindeligc skolckundskabcr- var så-

dan, at han kunnc havc tagct cn ud-
dannclse, f. cks. til lærcr, rncn da han

var ældstc sØn, var dcr ikkc megcn
tvivl om, at han skulle ovcrtagc går-
den. Han var formand for Indrc Mis-
sions Samfund i noglc år, og dcsudcn
var han kassercr for transformatorfor-
eningcn. Chr. Gammclagcr har sid-
dct i menighcdsrådct og værct søn-

-25-



dagsskolelærer i en lang årrække.

Til Gammclagcr hører en plantage på

5-6 tdr. land. I denne plantagc fik
spcjdcrne lov til at udfolde sig, og

senere blcv det sådan, at Christen
Gamrnelager gav KFUM-spcjdcrnc
råderet over et stykke jord. Her har
der været håndboldbanc, men nu dan-

ner ramlnen om KFUM-spejdernes
hus, Kalabassen. Der betales ikke leje

af jorden, men med nogle års mel-
lernrum optages der forhandling om
fortsat brug. Ordningcn er videreført
med de senere ejere af Gammelager.
Maren og Kristen Gammelager har

fået to drenge og en pige. Desuden

havde de to plejebørn, to drcnge, som

vokscdc op på lige fod med de andre

børn.

I 1966 ovcrtog sØnnen, Niels Peder
Gammelager gården og Maren og
Christen Gammelager byggede hus

på Johansvej i Vildbjerg. Nicls Pe-

der Gammclagcr har værct søndags-

skolclærcr i cn lang årrækkc. Han har

stort sct friholdt sig fra tillidsposter
og konccntrerct sig om gårdcns drift.
Niels Pcdcr Gamrnelagcr blcv gift

Margit og Niels Peder Gammelager
Sølubryllup 1992

med Margit Kirstine Jespersen den

28. januar 1967 .

Niels Pcder og Margit har fået seks

piger og cn drcng. De bor nu i et par-
celhus i Vildbjerg.
l. oktober 1995 overtog dattcren Lis-
beth Gammelager og svigersønnen
Mogens Krarup Smith gården. De

blev gift 28. maj 1992 og var inte-

resseret i selv at drive en gård.

Mogens og Lisbeth har foreløbig haft
travlt med at passe landbruget. Der-
udover er Mogens med i Kalabassens
bestyrelse. Mogens og Lisbeth har 3

piger og en dreng.

Tilkøb afjord
Gammelager har gennem mange år

60 tønder

land. l98l blcv dcn nye arntsvej an-

lagt, og dcn kom trl atberørc adskil-
ligc cjendorrmc i nærhcden af Garn-

rnclagcr. For Nicls Pcdcr Clarnmcl-
agcr kom det til at betydc. at han er-
hvcrvcdc 2l tøndcr land, så dcr nu

var godt 80 tøndcr land til gårdcn.
@

Lisbeth Gammelager og Mogens Smith
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Et ,,livets træ" i Vildbjerg kirke
ved flrv. apoteker N.

og pastor emeritus Sv.

Kjærgaard Kristensen
Chri stoffersen, Vildbj erg

Den ramme af tilhuggede og

udsmykkede granitsten, der
nu omgiver alteret i Vildbjerg
kirke, var i den gamle kirke,
der blev nedrevet i 1905, pla-

ceret i ,,triumfbuen" mellem

skib og kor, hvilket fremgår
af gamle billeder og fotos.

Navnet ,,triumfbue" for den-

ne forbindelse mellem skib og

kor er opstået ud fra den op-

fattelse, at Kristus ved hver
messe - billedlig talt - drog i
triumf gennem buen ned til
menigheden, når de hellige
ord 1ød. I Vildbjerg er der dog
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ingen bueform, men derimod

en øYre afslutning ved en

ejendommelig vandret over-

ligger, der skal være enestå-

ende her i landet.

- Denne overligger er todelt.

Feltet til højre (mod syd) vi-
ser tydeligt en kriger (i vi-
kinglignende klædning) i

færd med at dræbe en løve

eller drage? Noget lignende
findes ofte i andre, gamle dan-

ske kirker - som et klart sym-

bol på det godes kamp mod

det onde , ja måske Guds

kamp mod djævelen? Feltet
til venstre, som her skal vi-
ses særlig stor opmærksom-

hed, har hidtil været tolket

I artiklen er omtalt fem tympanoner næunt ued nttmmer.
På skitsen ouer den gamle og den nye kirke e.r uist, huor de
pågældende tympanoner uar placeret i den gamle kirke, og
huor de findes i. den n.ye.

6L.liiRt(E. SKiB 20å!( s

NY K IRKE .SKiBET 57O A FLEN .

2B



Ouer alteret tympanon nr. 7

som et primitivt ,,vaterpås",
murerens nØdvendige red-
skab, hvis muren skal stå lige.

Dette redskab består af et

bundstykke med en bue over,

hvorfra der hænger en lods-

nor, som forneden kan mar-
kere, at grundlaget er ,,i vat-
tet".

På omtalte overligger er den-
ne,,snor" dog påfaldende
kraftig,lige så tyk som grund-
planen og buen, hvilket taler
imod den her nævnte tyd-
ning.

En interessant artikel af Øy-
stein Hjort i bogen ,,Roman-

ske stenarbejder" 1989 har le-

det tankerne hen på en anden

tolkning, både af denne og de

andre overliggere i kirken.
Disse er lykkeligvis blevet
bevaret og overført fra den

gamle kirke til den nye i 1905.

Betegnelsen for en sådan dør-

overligger er et tympanon, i
flertal tympanoner.

Den nævnte artikel viser ved

mange eksempler, at i de

gamle kirker var disse tym-
panoner ret ofte smykket med

et udhugget kors eller - i en

videreudvikling af korset -

som et stiliseret træ, et li-
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Døren fra koret ud mod nord, induendig side.
Ouer dØren sidder tympanon nr.2

vets træ, således som dette

symbol findes i mange religi-

oner, også i nordiske samt i
bibelen, både i det gamle og

nye testamente - som et ud-

tryk for den gudommelige

kraft og liv, ja for udødelighed,

et ,,arbor vitæ". - Et sådant

træ stod i det gamle paradis,

og det skal stå i det nye med

overvældende liv og frugtbar-

hed (Johs. Åbenbaring 22.2)

- Kan den venstre del af vort

tympanon (nr. 1) her over al-

teret i Vildbjerg kirke mon

være et sådant symbol på et

,,livets træ". Hvis vi vender os

til døren fra koret ud mod

nord, ser vi over den et tym-

panon - nr. 2 - som i hvert fald

med god vilje tolkes som et

træ med to store grene opef-

ter. Der hvor stammen går

over i grenene, er der et par

,,udvækster". Kan det mon

være frugter? - På andre tym-

panoner i danske kirker ses

der under meget lignende

træer 2 dyr, som måske æder

af sådanne frugter, eller ræk-

ker de blot tungen op imod

dem? (I Mesing,Vinderslev og

andre kirker, afbildet i omtal-

te artikel). Den samme dør er
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på ydersiden - mod nord helt
omgivet af tilhugne kvadre:

Nederst på karmene lige over

de store syldsten er der på

terningeformede baser ud-

hugget halvbuer, og derfra
fører groft tilhugne trekvart-
sØjler op til et par enkle kaPi-

tæler. - Karmstenene om-

kring alteret inde i kirken er

i øvrigt udsmykket på samme

måde -. Over disse hviler et

tympanon - nr. 3 -, hvis ud-

formning igen leder tanken
hen på et stort træ med ned-

hængende grene, eller som

markering af en stor krone.

Hvor stammen deler sig i gre-

nene, er der også her udvæk-

ster, som kunne ses på det før

omtalte tympanon. Grenene

ender i fortykkelser, - formo-

dentlig også frugter på det

,,frodige" træ. Over træet er

der udhugget et kors, der fyl-
der feltet opefter, rnen som

nok har sin symbolske betyd-

ning i sammenhængen mel-

lem Kristi kors og ,,livets
ttæ".

Døren fra horet mod nord, uduendig side.
Ouer karmene huiler tympanon nr. 3.



Ouer uduendig dør på horets sydside ligger
tyntpanon nr.4.

Ser vi nu på det tympanon,

der ligger over den udvendi-

ge dør på korets sydside - nr.

4 -, viser det sig, at det er gan-

ske enkelt udsmykket: kun en

dobbeltbue og over den et lidt
stgrre, ligearmet kors. Kun i
forlængelse af det foregåen-

de kan man her forestille sig

et træ - men korset er der -,

og det har sikkert stadig den

samme betydning.

På et foto af den gamle kirke,
som hænger i kirkens vente-

værelse, kan det ses, at dette

tympanon, der er karakteri-

stisk ved en skråt afflækket
højre kant, har siddet i den

gamle kirkes nordmur, tyde-

ligt nok over en tilmuret
kvinde dør. Så vil det være

nærliggende at gætte på, at

det føromtalte tympanon - nr.

3 -, der var mere udsmykket,
og den tilhørende kvader-
stenskarm har dannet ram-

men om mandsdøren i kir-
kens sydside.

Og det bekræftes af de beskri-

velser af den gamle kirke,
som er gengivet i K. IJnder-

strups ,,Vildbjerg sogn", sider-
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ne 80ff samt 93 og 95, hvor

det bemærkes, at den har væ-

ret i skygge af det langt se-

nere opførte våbenhus. Det
berettes også, at der over den

tilmurede kvindedør på in-
dersiden var en overligger
med dobbelt bue, og at det

derfor også må forventes, at

der over hoveddøren i syd har
været en lignende overligger,

og at det rimeligrris er omtal-

te tympanon - nr. 2 -, der har
sin helt oprindelige plads der.

Så har vi altså den gamle

mandsd,ør i syd, gennem

hvilken slægt efter slægt i år-

hundreder er gået - og blevet

båret - ind og ud -, og hvor me-

nigheden i de sidste årtier af
den gamle kirkes tid måtte

trænges for at komme ind og

få plads!

Blot trist, at den nu er an-

bragt så afsides, hvor næsten

ingen kommer forhi og ser

den!

- Den omtalte overligger med

den dobbelte bue over kvin-
dedøren må da temmelig sik-

kert være det sidste tympa-

Til højre for alteret ouer døren til køkkenet
er tympanon nr. 5.
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non - nr. 5 -, som nu sidder til
højre for alteret i den nye kir-
ke, og som også kan opfattes

som et ganske enkelt, men

smukt udtryk for et bredt fav-

nende ,,livets træ".

Hvis vi atter vender tilbage
til udgangspunktet, til det op-

rindelige emne:,,Tydningen
af den venstre del af tympa-
nonet over alteret" - nr. 1 -, så

er der tilsyneladende ikke
meget ,,træ" at se her. Enke1t

og sammentrængt, som det er

under den store bue ovenover.

I den i indledningen omtalte
artikel påvises ved flere ek-

sempler, at udviklingen fra
kors til træ er fortsat i en sØj-

le, som et godt symbol på det,

der er bærende - og svarende

til at ,,Guds kirke" i Ny Testa-

mente omtales som ,,sandhe-

dens sØjle og grundvold". (1.

Timoteusbrev 3,15). Er den-

ne videreudvikling også sket

her? Men mon ikke vi her i
Vildbjerg kirke må standse

ved udtrykket for ,rlivets
ttæ", som vi her mener at fin-
de vidnesbyrd om i vor kirkes
tympanoner? - så vidt, som vi
nu er i stand til at tolke byg-

herrens og stenmesterens
tanker og meninger - de man-

ge århundreder efter! Vi har
da over kirkens alter - på tri-
umfbuen fra den gamle kirke
- både en kamp mod det
onde, en kamp, som er vun-

det - og et stærkt udtryk for

det ,rlivets trætt, som betyder

evigt liv -. Det budskab som

fra alteret nedenunder må

forkyndes for den kristne me-

nighed.
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Fortsat fra side 26

Da Lisbeth Gammelager og Mogens
Smith overlog gården i 1995 blev der

trlkøbt 22tdr.land og ved køb af går-

den Egebæk i Nøvling blev der yder-

ligere 1 16 tdr. land, hvorefter der med

forpagtning af nabojord foreløbig dri-
ves godt 300 tønder land.

Husdyrholdet
Der er også sket en udvikling i hus-
dyrholdet. I Niels Gammelagers tid
var der otte køer og tilsvarende op-
dræt. Derfor er der ikke sket de store
forandringer med staldbygningerne
på hans tid. Derimod blev der inve-
steret en del i sfuehuset, hvilket kan
ses på billeder fra omkring århund-
redskiftet. Kristen Gammelager for-
doblede koantallet og udvidede ko-
stalden, så der kunne blive plads til
16 køer plus opdræt. Niels Peder
Gammelager fordobledc igen koan-
tallet, så der nu var 32, hvilket kræ-
vede en størrc ombygning af stalde-
ne omkring 1972.
Desuden fik stuehuset en

tilbygning samt en gen-
nemgående restaureri ng.

Mogens og Lisbeth har
med 128 køer firedoblct
antailet. Meci løsdrifts-
stald, foderrum m.v. er
dcr ikkc mcget tilbagc af
dc staldbygninger, som
de forcgående gcneratio-
ner har arbejdet i. Mo-

gens og Lisbeth har bygget et nyt
stuehus. Dermed forsvinder det stue-

hus, der har været rammen om fami-
lielivet i flere generationer.

Aftægtskontrakt for Maren
Pedersdatter 1846:
1. For den fratrædende fæsterske
Maren Pedersdatter indrettes en pas-

sende huslejlighed med ordentlig ind-

retning til bekvem brug efter hendes

stilling.
2. Til ophold nyder hun årlig 1 ll2
tdr. rug, I tdr. bygiskriver 6n og en

halv tdr. rug og 6n tdr. byg. En pot
mælk daglig og 6t pund smør måned-
lig. Hun udtager hvert forår en årings-
vædder, som græsses til slagtetiden.
3. Endvidere nyder hun årlig t-rre

pund tælle, otte pund torsk og halv-
tredsindstyve hønseæg samt til hver
højtid en potte brændevin.
4. Hun udtager hver oktober et får
til slagtning, hvoraf den nye fæster
dog beholder ulden.

Gammelager 1950
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5. Af ildcbrændscl nydcr hun scxs-

ten Iæs tørv og fire læs klync.
Endvidcrc frcrngår' dct af kontraktcu,
at tiltrædcndc fæstcr ikkc skullc bc-
talc indfæstning, mcn bcholdcr hclc
boct. undtagcn dct, Marcn Pcdcrsdat-

tcr bchør,'cr på aftægtcn. Dcn dcl af
boct tilfaldcr Christcn Niclscn cftcr
Marcn Pcdcrsdattcrs død, imod at han

lader hcnde anstændig bcgravc.
Marcn Pcdcrsdattcr dødc i januar
I 865.

Skøder:
Fæstekontrakt (10. december 1846)

Pastor Sørcn Langhoff bortfæstcr til
ungkarl Christcn Niclsen dcn under
præstcgårdcn hørcndc gård Gammcl-
agcr. Undcr fæstct hørcr markcr, bo-
lig og stald. Fæstct gældcr i40 år. Dcr
cr bcstcrnrnclscr om, hvad dcr skal

svarcs i årlig afgift. Dog skal atgif-
tcn ikkc bctalcs, så længc dcn fia-
trædcndc fæstcr (Marcn Pcdcrsdat-

tcr) nydcr aftægt på cjcndolrlrcn.
Dcr cr bcstcrnrnclscr orn. at Christcn
Niclscn lorpligtcr sig til at tagc Ma-
rcn Pcdcrsdattcr på aftægt. Endviclc-
rc skal bygningcrnc værc brandlor-
sikrct. og jordcn skal holclcs i ordcnt-
lig gødskct stand. Misligholdclsc hcr-

al'kan førc til fæstcmålcts opsigclsc.
Dct samnlc kan skc, hvis dcr cr trtis-

ligholdclsc af bctaling af fæstcalgifl.
Godkcndt i Danskc Kancclli 19. ja-
nLrar lB47 cficr at fiestcsunr 40 rigs-
bankdalcr cr indbctalt til stiftct.

Gammelager frikøbes af fæste-

forholdet (27. juni og 28. juli
1886)
Sælger Pastor P. Gabricl Kock. Kø-
bcr Christcn Niclsens søn Niels Chri-
stcnscn cfter tilladelse fra Ribe stift.
Købcsummcn var 3.500 kr. og der-

udovcr cn årlig afgift til Vildbjerg,
Nøvling, Timring sognckald på 4 tdr.

byg at bctalc cfter hvert års kapitel-
takst. Dog cftcrgives dc trc tønder
byg, så længe købcrs far cllcr mor cr
i livc og aftægtsfolk på ejendommen.
Dcrudover bortfalder en hidtil til kø-

bcren (som tidligere tæster) skatte-
godtgørelse på 4,09 kr.

Pcngcsurnmcn skaffcs i øvrigt vcd,
at købcrcn bctaler 1.500 kr. kontant
og r"rdstcdcr panteobligation for reste-
rcndc 2.000 kr. til stiftet.
Dct bcmærkcs i skødet, at ejcndom-
mcn som tidligere præstcgårdsjord cr
fri for at svare tiende.

Irndclig sikrcs købcrcn cn vcjrct (30.

marts 1886) til at fragtc bjergct hø

fia cn cngparccl (matr. nr. 7 Burgård).
Vcd påtcgning på skødct 25. novem-
bcr 1905 ændrcs vc.jrcttcn mcd tiltræ-
dclsc af Vildbjcrg sogncråd.

En panteobligation,
hvor Nicls Kristcnscn skyldcr 2.000
kr. til V. A. Niclscn, Hcrning. Lånet
cr optagct dcn 15. maj 1886 forren-
tcs rr-rcd 50Å p.a.

Til sikkcrhcd fbr lånct sivcs pant i

alt til Garlrnclagcr hørcndc. Jord.
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bygninger, afgrøde, tilbehør, ilde-
brændsel, gødning, besætning samt

bygningernes forsikringssum i tilfæl-
de af ildebrand. Da V. A. Nielsendør,

transporteres obligationen til en af
hans arvinger. Obligationen kvitteres
som indfriet20. november 1902.

Som et kuriosum kan nævnes, at den

aftalte rente på5%varhøjere end til-
ladt efter loven. Indenrigsministeriet
blev søgt om tilladelse til at bibehol-
de den aftalte rente, hvilket bevilges

ved skivelse I 2. aprll 1886.

Indfrielsen af lånet sker formentlig
ved, at Niels Kristensen optager et

nyt lån på 2000 kr. af Jens Kølbæk
Pedersen. Der udstedes en obligati-
on for beløbet med en forrentning på

4 l12 oÅ Der gives pant i det samme

som den tidligere obligation, men
herudover nævnes tillige kakkelov-
ne, komfurer,, indmurede kedler samt
enhver af ejendommen gående leje-
indtægt. Obligationen er uopsigelig
i2 år.Indgået den 14. december 1899,

og kan således tidligst opsiges 11. de-

cember termin I 90 1 til indfrielse juni
termin 1902. Til yderligere sikkerhed
er obligationen forsynet med selv-
skyldnerkaution af boelsmand Jens

Chr. Andersen, Timring. Obligatio-
nen indfries 22. december 1902.
Også her er aftalt cn højere rente end
den lovbestemte. Indrigsministeriet
giver tilladelse til dcn forhøjede ren-

te 16. december 1899.

Niels Christensen til Kristen
Gammelager Christensen (9.

novemb er 1929)

Ejendommen matr. nr. 2 af Præ-

stegården, af hartkorn, 5 skp., 1

{d. I album med påstående byg-
ninger, besætning, inventar, avls-
redskabeq avl m.v.

Købesummen er fastsat til 30.000

kr., hvoraf 21.000 er vederlag for
den faste ejendom

Der indestår i kreditforeningen en

pantegæld på 8.000, der optages

et tillægslån på 20.000, hvorefter
restkøbesummen er 2.000.

Kristen Gammelager til Niels
Peder Gammelager.(1966)
Salgspris 190.000 kr.

Niels P. Gammelager har 60.000 kr.

Lån 1 15.000 kr.

Lånt af Kristen Gammelager 15.000 kr.

Niels Peder Gammelager til
Lisbeth Gammelager og Mo-
gens Smith (1995)
Salgspris 2.250.000 kr.
Mogens og Lisbeth har 400.000 kr.

Lån 1.850.000 kr.
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Familienavnet Gammelager

Gamrnclagcr cf sorn næ\/nt orntalt til-
bagc til i680. Dcr har værct skificn-
dc fæstcrc. lncn først mcd adoptiv-
sØnncn Christcn Niclscn. dcr blcv
tbdt i Sncjbjcrg l82l og korn til Vild-
bjcrg sonr 2-årig. blcv dcr trukkct cn

ligc linic op gcnncrn årcnc.

Da Christcn Niclscn i l85l blcv gift
r-ncd Anc Dor-thca Jcspcrscn, er han i
kirkcbogcn ir-rdført sotl Christen
Gammclagcr Niclscn, og siden er

navnct Garnmclagcr brugt i daglig

talc og i forskellige skriftligc sam-

mcnhængc enten som mellemnavn
cllcr som cftcrnavn.
I 1976 søgtc Christen Gammelagcr
Kristcnsen, Johansvcj 4, om at føre
slægtsnavnet Gatnmelager som cf-
tcmavn. Da det kunnc påviscs, at nav-

nct havdc værct anvendt som slægts-

navn genncm bedstefbrældre cller o1-

dcforældrc i mindst 50 år, blev dcr
givct tilladclse til, at Gammelagcr
kunnc anvcndcs som familiens cfter-
navn.

År 1900.

Nicls Gammelctger ståencle.fiu venstt'e mad l,auru sidclende./bran. Derefier de

syt'sø,stre med cegte.fleller. Mariane, Murcn Sii , .le.rperline, Kir"stine, Maren

Gttmmelugcr, ,Johnnrle og Arte Murie.
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Thomas K. Thomasen
En markant lærer ved Vildbierg skole.

v/ IViels Korshøi, Søndergade

Opvækst og uddannelse
Thomas Købmand Thomascn blev
født d. 21. september l87l på Je-

gindø som sØn af en fisker. Efter at

have været ude som denestedreng,
arbejdede han en tid ved landbruget.
Efter opfordring begyndte han at stu-

dere ved Nørre Nissum seminarium.

Opfordringen kom fra Nørre Nissum
Høj skoles forstander, pastor Hansen.

I sin første ungdom kom Thomasen i
berøring med den kreds af unge, der

sluttede sig til nævnte pastor Hansen,

og der oplevede Thomasen den ån-

delige vækkelse, der kom til at præ-

ge ham hele livet.
Herfra afsluttede Thomas Thomasen
sin lærereksamen i 1896. Sin første
lærergerning havde han som enelæ-
rer iAlmstok (ved Vejle). Thomasen
giftede sig i d. 21. september 1897

med Maren Kirstine Pedersen, dat-
ter af Thomas Engmark, Nørre Nis-
sum. Brylluppet stod i Nørre Nissum.

Førstelærer ved Vildbjerg skole
I 1899 kom han til Vildbjerg som før-
stelærer, og han virkede som sådan

til sin død i 1935.
Thomascn blev kendt som en meget
dygtig lærer. Han havdc tempera-
ment, og hans undervisning betegnes
som frisk og livfuld.

Gamle elever betegner Thomascn
som meget ilter, men også godmo-

dig og venlig. De beskriver ham som

en strålende fortæller, der kunnc gøre

emnet, hvorom der fortaltes, så leven-

de, "at man føltc selv at værc delta-
ger i historicn."

Thomasen havde en eneståendc evne
til at sætte sig ind i det enkelte barns
karakter og baggrund og indrettedc
sin undervisning dereftcr.
Selv sagde han, jeg er glad for min
gerning og de mennesker, jeg arbcj-
der iblandt. De viser mig megen ufor-
tjent tillid og kærlighcd. "Minc garnlc

drenge og piger" er mine venner.
Sandt er det, at Thomascn evncdc at

følge mcd i og intcrcsserc fbr tidli-
gere elever længe efter, at de hav-
de forladt skolen.



En anekdote
Orr Thomascns forhold til clcvcrnc
skal rcfcrcrcs cn lillc anckdotc trykt
i Jyllandspostcns klutnt-t-tc "Lunc Jy-
dcr" for noglc år sidcn: Lærcr Tho-

rrascn forlangtc ro og optrrærksot"t"t-

hcd i tir-ncrnc. og tit bctrocdc han clc-
vcrnc. at han havdc øjnc i nakkcn. Da

han blcv lidt til års og fik dct fbrstc

par brillcr, blcv dc vist f,rcrn for clc-
vcrnc. På øvcrstc bænk sad Knud og

Jacob, og Thomascn så, at Jacob hvi-
skcclc nogct til Knud. I cn nogct be-

stcrnt tonc villc han vidc, hvad Jacob

hviskcdc. Knud fortaltc: "Han så'e,

mon æ dcgn ctt også ska' ha' en par

brillcrtc'æøwniænak?

En gammel elev fortæller
Ovcrlærcr Hcnning Sclmcr-Krogh i

Esbjcrg fortællcr cn artikcl, der hand-
lcr orn hans skolctid i Vildbjcrg. og

trykt i Hcrning Foikcblad 1978. I dct

ottcr"rdc og sidstc skolcår, dcr var fii-
villigt. fik clcvcrnc som rcgcl førstc-

lærer Thomas Thomascn. Han var da

(i 1928) cn ældre mand og ikkc rask.

Dcr blcv sagt, han havdc ct voldsomt
tcmpcrament. Dct er muligt, mcn det

rnærkcdc vi nu ikke, tværtimod.
Min kammcrat gcnncm hele skolcti-
dcn. Ivar Thomsen og jeg lånte lære-

rens rcgnc. og matematikbøgcr fra
scminarict, og så gik vi i gang mcd

løsning af l. og 2. grads ligninger.
Det gik udmærket, idet Ivar allerede
dengang var matematiker, og jcg
fulgtc med så godt, jeg kunne .

Vi havde et godt år hos førstelærer
Thomasen. Han var især god til at for-
tælle, som mange af de gamle lærcre

var det. Når han fortalte orn krigen i

1864, fængslede dct så meget, at man

føltc at befinde sig i kugleregn på

Dybbøl Banke.
Vildbjerg skolc blev drevet i kristen
ånd. Henning Selmer-Krogh refcre-
rer Thomasen for at sige: "Jeg villc
gernc, at dcr skullc anbringcs cn pla-

dc cllcr tavle på skolcn med inskrip-
tioncn:

Sholen og gymnasti.hsal
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Lad det kendes, Herue god,

huset her står godt i fod
på den ægte klippe".

Kirkesanger og sanglærer
Lærer Thomasen var begavet med en

fortrinlig sangstemme. Det havde
ikke alene skolen glæde af. Thoma-

sen var en lang årrække kirkesanger
ved Vildbjerg kirke. Dertil stiftede

han sangforeninger både i og uden for
Vildbjerg. Ved siden af at være en en-

gageret lærer, interesserede Thoma-

sen sig levende for lokalsamfundet.

Bestyrelsesarbejde
Uden for sognet var Thomasen i be-

styrelsen for AiS Nørre Nissum se-

minarium og højskole. Endvidere var
han en årrække i bestyrelsen for Her-
ningegnens lærerforening.
Lokalt samledes hans interesse og
aktive indsats om byens vækst, af-
holdssagen samt Indre Mission.

Han var aktivt medlem af det jernba-

neudvalg, der kæmpede for at få ba-

nen til at gå gennem Vildbjerg.
Han stiftede en lokalafde ling af Blå

Kors, og han var mcdlem af menig-

hedsrådet og værgcrådet.

På et tidspunkt, hvor Venstre var
splittct her i kredsen, var Thomascn
på tale som kandidat til Folketinget.
Interessen for samfundet udcn for
Vildbjerg bevidnes af læserbreve og

svar derpå. De viser rned tydelighed,
at Thomasen ikke alene fulgte med i,

men også deltog i den offentlige de-

bat.

De sidste år
I Thomasens sidste leveår led han af
et kraftigt forhøjet blodtryk, og han

døde som følge heraf d. 6. rnaj 1935.

Hans flagdækkede kiste førtes fra
kirken til kirkegården, mens småpi-
ger strøede blomster foran, og sko-
lens fane blev båret bageftcr af cn af

Vildbjerg bv ontkring 1900
med den gamle skole i baggrunden
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dc storc drcngc.

Følgct taltc ovcr 400 mcrrneskcr, dcr

var kornmct fia nær og f,crn.
Man tår indtryk af Thorrascns virkc
og bctydning vcd at læsc avisrcfcra-
tcr af talcrnc r,'cd dcn aftoldtc læ-

rcrs bcgravclsc.

Lærer Aage Jensen
(senere skoleinspektør) :

Lærcr Thor-nascn har gcnncm dc
mangc år haft mangc lyse fcstdage i
sit hjcrn, i skolen og rundt i egn og

krcds. Han lcvcdc mcd i børncnes og

hjcrnmcncs fcstcr og havdc evnc og

sind til at følgc dcrn i sorg og glædc,

mcn de tungc dagc korn også for ham

rncd sygdorx og død, rncn han havdc
fr,rndct ind under korsct, og der vistc
han børn og voksnc hcn.

Lærer Poulsen, Asbækhede:
Altid var han parat til at hjælpc, og

rncd sit lysc sind sprcdtc han fest
or-r-rkring sig. Pauli ord synes at passc

på harn: "Af Guds nådc cr jcg dct,
jcg cr, og hans nådc irrrod r-r-rig har

ikkc værct fbrgævcs".

Pastor Zeuthen, Vamdrup:
Gud sagdc til Abrahanr: "Jcg vil vcl-
signc dig og værc cn vclsignclsc".
Dissc ord kom til passc på harn! Læ-

rcr Thomascn var mcd sinc rigc cv-

ncr, sit kærligc hjertc og sin dcjlige
sangstemmc cn vclsignelse i hjcm-
rnct og skolcr-r.. Han var cn prøvet
rnand, mcn gcnnem sinc prøvclser
gik han lutrct ud. Gud givc, at hans

n"rindc må blivc bcvaret i Vildbjcrg
sogn. Og I.hans efterladte, I vil min-
dcs jcres far for hans storc kærlighcd
og off-crsind, og dettc vil bidragc til
at lcttc sorgcn og savnct afjeres godc

far.

Pastor Bastrup:
Afdøde forrcttede med indcrlighed
sin tjenestc i kirken. Han var en mand

mcd ct stort hjertc og mange intcrcs-
ser. Han fulgte altid med tiden og

havde en god indsigt i mangc ting.
Gud velsigne hans mincie iblandt os.

Lærer Larsen, Mejrup
(gammel elev):
For os stod lærer Thomascn altid som

cn lyscndc skikkclse; han var altid
r-r-rin ungdomshclt, og jeg har cn stor

tak at bringc dcnne mand, hvis tid jcg
knap nok kan forstå cr omrte. Jcg vil
altid rnindcs harn sotn dcn lyscnde
skikkclsc, han var. bådc i kirkcn, i

skolcn og i hjcmmct.
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Vildbjerg sogn omkring 1830

ved Karl Gregersen

Sogneinddelingen stammer fra det

fællesskab, der opstod omkring kir-
kerne, dvs. at Mldbjerg sogns begyn-
delse stammer fra omkring år 1200.

Nabokirkerne i Vinding og Timring
er nævnt i fortegnelsen Ribe Olde-

mor fra 1325 og har således haft de-

res eget fællesskab, eller deres eget

sogn.

Ligeledes kunne man drøfte de ydcl-

ser, der var en følge af tilhørsforshol-
det til et gods eller en herregård.

Vildbjerg sogn har9 ejerlav, som om-
kring 1830 rummede fra I til 6 gårde

samt enkelte huse med lidt eller in-
gen jord. I1910 blev Helleskov ejer-

lav suppleret med bl. a. Rornviggår-

dene.

Ejerlav
Sognene er igen delt i ejerlav, en op-

deling, der er af yngre dato end sog-
neinddelingen. Ejerlavene er først og
fremmest omtalt i forbindelse med
dcn fællesdrift af jorden sorn fandt
sted i tiden før 1800. Inden for ejer-
lavet blev der valgt en oldermand,
som skulle finde en løsning hvis der
var tvivlsspørgsmål vedrørende jor-
dens drift.

Udskiftning og arrondering
I 1 830 var der allerede gået en del år,

siden udskiftningcn omkring 1800.

Fæstcforholdet var blevet afløst af
selvejet, og der var ikke længere til-
hørsforhold til en hovedgård ellcr ct
gods. Før udskiftningen havdc cjcr-
lavene Merrild og Lysgård tilhørsfor-
hold til Sindinggård. Burgård og Hel-
leskov til Lundenæs og Pugdal hør-
te under Kronen, Rødding og Rød-

Yildbjerg sogn med ejerlau
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dinglund var fbstcrc undcr Møltrup.
Præstcgårdcn og Ejsingkær var fri for
fæstc og havdc sclvstændig status.

Udovcr at fæstcforholdct blev opløst,

blcv cn dcl hcrrcgårdc udstykket til
rnindrc cjcndommc. Dervcd stcg an-

tallct af gårdc, hvilkct gav levebrød

fbr flcrc familier.
Ovcrgangcn fia æstc og cvcntucl køb

afjord til cn gård gik ikkc hclt srncr-
tcfrit, idct dcr blcv vanskelighedcr
mcd cksportcn. Eftcr krigcn mod
Svcrigc rnåttc vi afstå Norge i 1814.

Dct betød, at andrc kom til at lcverc
dcn kornrnængdc, vi hidtil havdc for-
syr"rct nordmændcnc mcd. Dct gav så

stort fald i kornpriscrnc, at vi l8l8-

dc gården, fordi dc ikke kun-
nc klarc forpligtclsernc.
I Hatnmcrum herred var ud-
skiltningcn af agcrjorcicn storl
sct tilcndcbragt ornkring år
1800, rrcns dct for hcdcjor-
dcns vcdkommende først ske-

tc omkring 20 år scncrc. En-
kelte hcdcr og moser kunnc
man ikke enes om at udskifte,

så de fortsattc med at være under
fællesdrift.
Dct var en stor fordcl at man sanrti-
dig rned udskiftningen kunnc opnå at

få samling på det jordtilliggende, der

høfie undcr cn cjcndom. Dct var en

stor fordel, når der skullc lavcs ind-
hcgning til dyrene .

I Vildbjerg sogn har det næppe været

et stort problem, idet der i de fleste
ejerlav kun var en eller to gårde. Den

største koncentration af ejendommc
var ejerlavet Rødding, hvor 5 ud af 6

gårde lå tæt ved hinandcn.

NI atrikulering
Ved rnatrikuleringen i 1844, hvor
samtligc cjcndomme blev sat i hart-1828 havdc cn af historicns

størstc landbrugskriscr.
Mangc landmænd, dcr havdc
købt sig fri af l-rcrrcgårdcn
måttc vcndc tilbagc til fæstc-
forholdct cllcr ct andct for-
hold til hovcdgårdcn, og flc-
rc af dc. dcr havdc købt fæd-
rcncgårdcn cllcr cn andcn
gård. måttc forarmcdc forla-
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korn, fik man et godt overblik ovcr
jordens bonitet i de enkelte ejerlav og

dermed et grundlag for beregning af
ejendomsskat.
F. eks. ses det, at Røddinglund er sat

til samme antalharlhorn som Ejsing-
kær, selvom Røddinglund har det

dobbelte antal tønder 1and.

Burgård og Pugdal har særdeles god

bonitet.
I følgende tabel er medtaget hart-
komsansættelse for de enkelte gårde

samt hartkornsansættelsen for ej erla-
vet. Derved fremgår i øvrigt, at gård-
enes hartkorn udgør langt over halv-
delen af ejeriavets.

Matrikuleringen 1844
tdr. hartkorn

Gård Ejer

I Merrild-gård Mads Nielsen 2,7

2 Merrild-gård Iver Nielsen 3,2

øvrige huse 3,2

I alt Merrild 9,1

3 Præstegården Hans Jacob Glud 3,6

4 Agaard Mads Andersen 1,4

øvrige huse 2,4

I alt Præstegård. 7,4

5 Lysgaard Ole Pedersen 6,0

øvrige huse 2,0

Ialt Lysgaard 8,0

6 Burgaard I Sigv. Christensen 3,4

7 Burgaard II N. P, Andersen 4,0

øvrige huse 2A

I alt Burgaard 10,3

Eysingkiær

8 Pugdal I Søren Kr. lversen 3,6

9 Pugdal II J. Chr. Andersen 2,6

øvrige huse 0,7

tatt f1soat 6.9

10 Chr. Tomvig 9,7

11 Helleskov Christian Nielsen 1,5

øvrige huse 0,9

I alt Helleskov 2,4

12 Østergaard I Christian

Pedersen

3,2

13 Østergaard II Ole Olsen 1,3

14 Westergaard I Mouritz Nielscn 2,8

15 Westergaard lI Poul Pederscn 2,0

16 Meldgaard A. Chr.

Christensen

6,2

17 Odsbjerg Anders

Christensen

1,5

andre huse 0

I alt Rødding 17,0

18 Røddinglund Anders

Christensen

4,0

19 Over Bjene Jens Simonsen 2,1

20 Neder Bjerre Jens Nielsen 2,1

ZI Thusing Lars Jensen 1,2

øvrige huse 3,1

I alt Røddinglund 12,5

I alt Vildbjerg sogn 85



Ejerlav - tdn land - hartkorn
Tdr.land pr,

Ejerlav tdr. Iand tdr. hartkorn

Merrild 627 69

Præstegården 460 6Z

Lysgård 490 6l

Buurgård 490 48

Pugdal 230 33

Ejsingkjær 830 71

Helleskov 260 r08

Rødding 1 100 64

Røddinglund t79l 143

Ialt 6278 74

ArealanYendelsen
I landbrugsstatistikkcn findcs cn no-
gcnlundc ovcrsigt ovcr fordclingcn af
arcalct, især indcn for dc enkelte
amtcr. Dcr findcs ingcn opgørclse for
Vildbjcrg sogn, mcn dcn proccntvisc
fordcling, dcr cr forctagct for Ring-
købing arnt, vil givc ct godt fingcr-
pcg vcdrørcndc sogncnc.

I tidcn cftcr 1830 cr dcr plarrtct llan-
gc træcr, og bctyclcligc arcalcr cr blc-

vct til skovc. Det cr i førstc omgang
hcdcarcalcr, dcr cr tilplantct. Derud-
over er dct rncstc af hedcjorden blc-
vct opdyrkct, sålcdes at arcalct af
plovland cr fordoblct.

Jordbundsforhold
Hammerum hcned cr af udstrækning
dct bctydcligstc hcrred i landct. men

sarnmenlignct rned dc herrcder, der
ligger vest og syd for, har Hamme-
rum herred nogle af landets magre-
ste egne. De ringcstc sognc i hcrrc-
dct er Skarrild, Arnborg og Sunds,
hvor der er så meget storkornet sand

iplø1elagct, at der kun kan dyrkcs rug
og boghvede.
Den bcdstc part af Hammerum her-
red findes i en sammenhængende
strækning fra Vildbjerg og Nøvling
gennem Sncjbjcrg, Herning, Gjelle-
rup og lkast. Tanderup i Snejbjerg har

cn hedestrækning denlig til opdyrk-
ning.
I disse sogne er der lct tilgængclig
mcrgcl, og lige lcdcs er der gode cng-
strækninger undtagcn i Vildbjerg og
Sncjbjcrg

Vildbjcrg sogn har sålcdcs cn god
bonitct, hvilkel også undcrstrcges af
rnatrikulcringcn i 1844.1 de flcste
hcrrcdcr i Ringkøbing arnt 1830 li-
dcrjordcnc rncrc af tørkc. cnd a1'fug-
tighcd. Sancljordcns vintcrsæd tagcr
sjældcnt skaclc af vintcr- cllcr fbrårs-
firgtighcdcn. r-ncn dcr kan forckom-
nrc cnkcltc plcttcr. hvor ct par vand-

Arealfordelingen 1830 1994

Ringkøbing amt Procent Procent

Plovland

irø"piå
32 64

56,5 3,4

Flyvesand

Moser og kær

2l
ei

1,3

6J-
Skov 0,1 1l

Søer 0,4 1.5

Byer

sommcrhusc

12.5
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furer kunne gØre gavn.

Man har dog ikke væ-

ret den store tilhænger

afvandafledning ved at

at grave grøfter. På de

fugtigstc jorde kunne

såvel såning som høst

forsinkes betydeligt.
E,llers indrettede man

sig efter, at der var græs

på fugtige eller lave
arealer, så der var foder til dyrenc,

hvis tørken angreb de øvrige marker.
Selvom lxose- og engarealerle i vis-
se tilfælde kunne afvandes og dyrkes,

så afholdt man sig herfra, fornr-entlig
for at gardere sig, hvis der indtraf
længerevarende tørkeperioder.
De lavere arealer var det ofte muligt
at overisle med vand, som blev sam-

let sammen i vintcrperioden ved
hjælp af diger. Det gav betydeligt
større udbytte af hø.

Nlergel
Enhver form for kunstgødning var
ikke kendt i 1830. Derfor måtte rnan

udnytte staldgødning og ajle bcdst
muligt. Mergel var i nogle år anvcndt
som gødningsmiddel, især på dc stør-

re gårde. Da der næsten overalt i am-

tet var gode mergelforekomstcr, kun-
ne man let få fat i dem.

Mange var dog af den opfattelsc, at

merglen skader agerjordcn og dcr-
med rugavlen, men andrc tncncr, at

de pågældende nok bliver klogcrc,
når de ser resultaternc på andrcs mar-
ker.

Allerede før mcrglcn
blev et almindeligt
j ordforbcdrin gsm i ddcl,
har dcr værct anvcndt
kridt.
Hcr opdagcdc man hur-
tigt, at man kunnc få
bcdrc afgrødcr gcnncm
cn dcl på hinandcn føl-
gende år, mcn kalkcns
virkning gav cn udpi-



ning afjordcn. så dcr kunnc gå man-
gc år. t-ør dcn blcv nonnal.
Dcn crlarins blcv dcr tagct hcnsyn
til. da dct fbr alvor blo, almindcligt
nrcd anvcndclsc af n-rcrgcl. så man fik
dct bcdst rnuligc sædskific.
Dcn sparsommc husdyrgødning skul-
lc anvcndcs rigtigt og afgrødefordc-
lingcn inclrcttcs, så man ikkc fik ct
uhensigtsrr-ræssigt storl forbrug afjor-
dcns øvri gc næringsstoffer.
Ordvcndingen om, at anvendelse af'
rnergel giver en rig fader, men en fat-
tig søn, stammcr forn'rentlig fra den-
nc periodc.
Andrc gødningsfonner var hedetørv
eller tang. Ajle og møddingsaft hav-
dc som rcgcl afløb ncd over græsrnar-

kcr og engc, rnen cnkelte gårdc hav-
dc anskaffct cn speciel konstrueret
trætøndc, så møddingsaft og ajlc kun-

nc kørcs ud på agcrmarken.

Dyrkningsmåder
Sædskifict rnåttc indrcttcs cftcr jor-
dcns bonitct sarnt fblsomhcd ovcr for
vand og tørkc. Dcs-
udcn skullc dcrr bc-
skcdnc mængdc hus-
dyrgødning anvcndcs
nrcst hcnsi gtsrnæssigt.

Dcr skullc sålcdcs ta-
gcs hcnsyn til rækkc-
f-ølgcn af afgrødcrnc.
I Harlmcrun-r hcrrcd
var f-ølgcndc szedski ftc
almindcligt:

l. år: Byg, hvortilgrønjorden fældes

om cftcrårct. Jorden pløjcs endnu
cn gang om foråret og tildeles cn
bctydcl ig mængde blandings mØ9.

2. år Rug
3 . år. Rug, undertidcn atter i 4. år
4. år Hvedc (orden fældes i april,

pløjes først ijuni) eller sper-
gel

5. år: Rug
6. år Rug
Derefter hvile (græsleje) i 6-8 år.

Der foreligger ikke mange optegnel-
ser over udbyttet af de cnkelte afgrø-
der, men der er ingen tvivl om, at

udbyttet var meget beskedent. Der er
ingen tvivl om, at sædskifte- og af-
grødevalg har spillet en stor rolle for
udbyttets stømelse.

Kvægholdet
Kvægtypen fulgte ihøj gradjordens
bonitet. På de gode jorder havde man
de forholdsvis store og brede dyr,
som udover mælkcproduktionen hav-
dc ct godt anlæg for kødproduktion.
Dct var især vigtigt inden for stude-
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produktionen, hvor man oftc regne-

de på, at på et givet areal kunne stu-

deproduktioncn give lige så stor en

indtægt som mælkeproduktionen.
Tyreholdet var man lncgct opmærk-
som på, idet der oftc blcv invcstcrct i

en god tyr, der kunne anvendes til
mange kØcr, fretnfor at der blev an-

vendt tilfældige tyre.
I en gård i Rind sogn med 40 tdr. land

agerland (5 tdr. hartkorn) med bcty-
delig engbjcrgning,40 læs hø, havdc

man2 heste, J køer,2 stude, 5 ung-
kreaturcr og 30-40 får.

Omtrent sarrme besætning havde cn
gård på 6 tdr. hartkorn i Vildbjcrg
sogn.Merrildvej 9

Ejerlav Merriid
På Sindinggård rned 400 tdr. land
agerjord, omtrent 100 tdr. land hede

og mose holdtcs 56 køer,40 stude
(heraf 12 til arbejde), ungkvæg, 3

tyre, l4- l8 heste og 400-500 får.

Trækkraft
På de store gårde og på de gode jor-
de havde man heste til markarbejdet.
Det hang sarnmen rned, at man der
bedre kunne finde det foder, hestcne
havde brug for. På de mindre ejen-
domme og på dcn dårlige jord, kun-
nc dcr være problemer mcd at afse

foder til hcstenc, og derfor anvend-
tes i større udstrækning stude eller
malkekøer som trækkraft. Det var
ikkc usædvanligt. at man anvendte

stude sarnmcn med heste. Så skulle

Gammel Hedeuej
Såan har uejene formentlig set tLd i
store dele af sognet omkring 1800.

skridtlængden og farten afpasscs.

Stude anvcndt til trækkraft var af cn

smallcre type end opfedningsstr-rdc-

ne på den gode jord, og dc blcv lidt
ældre, inden de kunne slagtes. En dcl
husmænd anvendte konsckvcnt mal-
kekøer som trækkraft. Så sparcdc
man udgiften til trækstudc cllcr hc-
ste.

Befolkningstal
I l80l var der i Vildbjerg sogn 20
gårde og 15 huse med ingcn e llcr kun
lidt jord. Dcr var ingcn bydannclsc,
så der var ikke de storc problcmcr
med arronderingcn eftcr at gårdcnc
var købt fri af fæsteforholdct. I 1834

var der 23 gårde og 39 husc r-ncd in-
gen eller lidt jord. Der cr sålcdcs i en



periodc på 33 år ctablcrct 3 gårdc og

24 husc.
I l80l var dcr i Vildbicrg sogn 193

pcrsoncr og i 1834 332 personcr. Al-
dcrsfordcl i ngcn var fø lgcndc :

under 20

år

2r-50
af

5l -
70 år

Over

70 år

1 80r 85 73 29 6

pr0cent 44 38 15 3

I 834 138 ll9 56 t9

procent 41 36 77 6

Dcr cr proccntvis lidt flerc personer
ovcr 50 år i I 834 cnd i I 80 l.
Bcbocrnc på dc enkcltc gårde og huse

fordcltc sig som følgcr:

Ejere Børn Aftægt

m.v.

Piger Karle

1801 65 80 7 zt z0

1834 106 t28 45 32 2t

Undcr aftægt skjulcr sig forskclligc
pcrsoncr, dcr cntcn forsørgcs cllcr cr-
nærcr sig dclvis vcd at bindc hoscr
cllcr skærc i træ cllcr bcn. Dct har

fonncntlig bctydct cn bcdrc sikring
af rnad og husly for dcn ældrc dcl af
bcfolkningcn. Dct kan værc fbrkla-
ringcn på, at dcr forckornrncr cn lillc
stigning i lcvcaldcrcn fia l80l til
r 834.

Husflid
Koncr på landct var aldrig lcdigc, idet
cnhver ledig tid dag og aftcn anvend-
tcs ti1 husflid. Enhver bondefamilic
tilvirkedc sclv uldne trøjcr samt det

lærrcd, der anvendtes såvel til ar-

bcjds- som til højtidsbrug.
Om hverdagcn gik mændene i hvid
cller grå vadmelstrøjc, vest og ben-

klædcr. Til fcst var der tale om kjoler
og bukscr af blåt cller gråt vadmel
og cn vest af stribet hvcrgarn. Kvin-
derne gik i stribet ulden trøje, oftest
kraprød, ct brunt, sort eller mørke-
grønt skørt af vadmel og stribet ul-
dent forklæde. Til fest en stribet hver-
garnskjolc. I andre cgne kunne kva-
litctcn og farven være lidt anderle-
des.

I de gode egnc indskrænkedes hus-
fliden til egct brug. Selvom der ofte
blcv solgt lærred og vadmel på mar-
kedeme, købtes der som rcgel af tje-
nestcfolkenc. Stampernøller til be-

handling af klæde og vadmel var der

nok af i amtet.
Arbcjdet rncd linned ville man gerne
have frcmmct, så allc og enhver kun-
ne blivc bcdrc sclvforsynendc. Det
gyaldt især scngclinncd. hvor det var
alrnindclist rncd uldne lagncr, som

kun blev vaskct en ellcr to gangc om
årct. Problcn-rct mcd at få ulden skif-
tct ud rncd Iinncd skyldtes, at man
ikkc havdc værct i stand til at klarc
hørdyrkningcn og dcns bchandling på

dcn rigtigc mådc.
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Mandfolkene lå heller ikke på den

lade side med hensyn til husflid. For-

skellige ting blev flettet af halm, og

en del ting blev skåret ud af træ ellcr
horn.

Alt i alt betød det, at man var selv-
forsynende med mange ting.
En vigtig gren af husfliden var det

såkaldte bindetøj, især udøvet i Ham-
merum herred. Unge og gamle af
begge køn benyttede hverl øjeblik, de

havde fra andre sysler, til at binde
strømper, nattr øjer, underbuks er, huer

og vanter. Man måtte beklage, at de

pågældende kun fik en ringe løn. Bin-
detøjet blev købt af hosekræmmere,

som gav uld, sæbe m.v. i bytte. Disse

hosekræmmere var formucnde folk.

Forskellige priser
1828 var et år med landbrugskrise,
hvor en ejendom på godt 2 tønder
hartkorn kunne erhveres for 40 rigs-
bankdaler. Der var tale om store ud-
sving, idet en gård på 3 tønder hart-

korn blev solgt for 140 rigsbankda-

ler. Ellers var dct almindcligt, at en

ejendom kostede 100-150 rigsbank-

daler pr. tønde hartkorn.

Herregården Møltrup rned godt l6
tdr. hartkorn solgtes i 1830 fbr 5000

rigsbankdaler. Der medfulgtc 300
tønder land ager og eng samt 1300

tøndcr land hede og lxosc.
Efter 1830 steg ejendornsprisernc
igen.

Prisen for en 3-4 års stud var 28 rigs-

bankdaler i 1825 - 26,i 1827 lidt rnin-

dre, for derefter at stige til 40 rigs-
bankdaler. En stabil, voksen karl fik
årligt 24- 32 rigsbankdaler. En dcnc-
stepige l4 -18 rigsbankdalcr.
På de 2l gårde i Vildbjerg sogn var
der i I 801 og 1834 ansat henholds-
vis 20 og2l tjenestekarle. Nogle hav-
de ingen og andre 2 cllcr 3. Dcr var
forholdsvis mange piger ansat i 1834.

Det kan skyldes, at pigernc lejcdc sig
ind på en gård, hvor de arbejdedc mcd

bindehoserne.

Præstegår-den 1900



Personer bag Vildbjerg sogns udvikling i 180O-tallet

Niels Merrild
var fia cjcrlavct Mcrrild. og oprin-
dcligt hcd han Nicls Arntrup Ivcrscn.
Han ovcrtog gårdcn cftcr fadercn Iver
Niclscn. Nicls Mcrrild var intcrcssc-
rct i dct juridiskc og hjalp kollcger
r-ncd I'orskclli gcr sagcr.

Han var frcmsvnct og havde tankc
for, at arcalcrnc ornkring kirken ville
blive til cn by. I 1876 købtc han jor-
dcn vcst og nord for kirken, hvoref-
tcr han avertcredc om salg af bygge-
grundc i Vildbicrg Kirkcby.I øvrigt
fortæ1lcs, at han oftc lod skinnc igcn-
ncrr, at han var 25 år forud for sin

tid. Ornkring 1856 købtc han cn møl-
lc, som blcv rclst i Mcrrild. Dcr skulle
dcngang værc cn mil mcllcm møllcr-
nc. så nabocrnc ncdlagdc forbud. For-
budct blcv ophævct i I 860, og i I 863

blcv rrrøllcn flyttct tilVildbjcrg, hvor
dcn blcv startcn på kvarlcrct ornkring
Jyllandsgadc og Nørrcgadc. I dc
kommcndc år blcv dcr ctablcrct for-
skclligc fon'ctnirrgcr i dct ornrådc, dcr
nu rncd rcttc kunnc kaldcs Vildbjcrg
handclsorrrrådc. Ydcrligcrc fart i uc1-

viklingcn korn dcr i 1904, hvor jcrn-
bancrr rncllcm Holstcbro og Hcrning
blcv f'ørt gcnncr.n Vildb-icrg.

Niels Mouritsen
fi'a cjcrlavet Burgaard fik sin opvækst

og skolegang i Rødding. Han blev
gift mcd datteren fra Neder Burga-
ard, hvor han bocde et par år. Han
havdc Bredkær i Skibbild, mcn flyt-
tede så til Vildbjcrg, hvor han byg-
gede Vildbjerggård. Han var i bcsid-
dclsc af rigc cvner, en bctydelig ar-
bcjdskraft og ct stort frcmsyn. Som

sogncrådsfonn and og amtsrådsmcd-
lcm samt mcdlcm af mange komrnis-
sioncr og bestyrclscr havdc han ind-
flydclsc ovcr hclc Hamtncrurn Hcr-
rcd. Han har trukkct i rnangc trådc til
gavn fbr bycns udvikling. Bl.a. r,ar

dct hans fortjcncstc. at jcrnbancn i
1904 blcv ført gcnncm Vildbjcrg.
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Afslutning
Vildbjerg sogn har som mange andre

sogne gennemgået en betydelig ud-

vikling, især efter tiden omkring år

1800, hvor fæstebonden afløstes af
selvejeren. Det betød, at der dukke-
de fremsynede personer op, der gik
foran med hensyn til gårdenes almin-
delige drift.
Desuden kunne de påpege forhold til

gavn for deres standsfæller sarnt på-

tage sig lederskabet, når forholdcne

skulle ændres.

Vildbjerg sogn er med de knap 6300
tønder land et stort område, og det er
et spørgsmål, hvordan man fandt
frem til, at kirken omkring år l20O

skulle ligge ved den nuværendc kir-
kegade i Vildbjerg.
Måske har de fleste agerdyrkere fun-
det frem til sognets bedste jord 6-700

hr før matrikuleringen i 1844.

Den gamle kirke ca. 1898
I baggrunden mejeriet med skorsten

-53-



Glimt fra året med fotos

december 2OO2 - oktober 2003
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Scene fra skolefest på Kildebakkeskolen februar 2003
Fra uerustre:Anders, Sine, Chani, Celine, Morten, Mathias,
Gabriel og Mie

Rirtgkgbinggarden klar til at gå i spidsen for deltagerne i
Vildb.jerg Cup 2003 på marchen gerlnem byen til stadion
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I'{ybyggeri 2003 ued
Vil dbj erg Friti d sc e nte r
(uærelsesfløj)

En stolt Kent Falkertuig uecl irtdgattp4spartiet for det ttj,e
sporfs- og1 ku lttr t'c:ert t er
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Borgmester suend Blæsbjerg modtager protestskriuelse in-
dehold.ende 1540 underskrifter mod hqjhusbyggeri som nabo

til kirken. Initiatiutagere til prosten. uar de to piger på bille-
det: Grethe Godtfredsen og Elisabeth Madsen

Operation,,gyl\etankkontrol" pr. fly
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Niels Peder Nielsen
og Olau Jensen
foran,,50-års
jubilaren"

KFUM -spejderne på I sland
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Vildbjerg gennem det tyvende århundrede

Artikler i 2000-udgaven:
Vildbjerg skole
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To gartnerier i Vildbjerg
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Artikler i 2001-udgaven:
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Virksomheden HP Briketter
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