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: Med glæde præsenterer Lokalarkivet for syvende gang et årsskrift.)"
I I år præsenterer vi en række artikler spændende fra en beskrivelse

I af Vildbjergs købmandsforretninger over Karl Poulsens beskrivel-

t 
se.allVsthuse før ognu til uddrag af Harry Thomsens ungdoms-

E enndnn_{er.

I Som en tradition, har Arne Sørensen gennempløjetaviser og blade

t og sammensat en mosaik af begivenheder i byen gennem de sidste

100 år, beskrevet med 25 txs intervaller.

En anden tradition, vi har bibeholdt, er et farvetillæg, der i billeder

beskriver vigtige begivenheder i årets løb.

Som giort før,vll vi gerne opfordre læserne til at opfordre alle, der

skal ryddo op, flytt., eller på anden måde skal have noget smidt

ud, at have i tankerne, at fotos, gamle udklip og billeder altid for-

tæller en historie.

Lad derfor arkivet - frem for brændeovnen eller lossepladsen få

materialet.

På Lokalarkivets vegne,

Kristian Mosekjcnr Arne Sørensen

Knud Sørensen Else Marie Lysgaard

Poul Chr. Enevoldsen Niels Korshøj

Karl Gregersen
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Vitdbjerg gennem 100 år.
v/Arne Sørensen
På de følgende sider vil der blive halet billeder frem, der i glimt
kan belyse udviklingen i Vildbjerg sogn fra 1905 - 2005. Gtrimte-
ne kommer hovedsagelig med 25 åtrs mellemrum og kilderne til
oplysningerne er hovedsagelig de lokale dagblade, Vildbjerg Ti-
dende (Lokalavisen) samt forskellige protokoller.

Vildbjerg for 100 år siden : 1905
Befolkningstallet i sognet er ca. 1225. Sognerådsformand er Peder
Grimstrup, Timring. Sognepræst og provst er Sv. Nyholm. Vild-
bjerg skole har 147 elever fordelt i 6 klasser, der året igennem har
skolegang 3 gange om ugen. Skoleleder er Th. Thomasen. Rød-
ding skole har 56 elever fordelt i 2 klasser, dog far 3 elever under-
visning uden for skolen, også her går eleverne i skole 3 gange om
ugen. Skoleleder er Carl Jensen.

Vejen fra Vildbjerg til Timring anlægges. I/S Vildbjerg Lund
dannes og indkøber 8Yz tdr. land syd for Lysgårdvej og øst for
Præstegårdsvej (eksisterer ikke mere.) Arealet blev tilplantet med
træer. Menighedsrådet købte senere noget af arealet til ny kirke-
gård.
I håndværkerforeningen er der rfølge medlemslisten 26 medlem-
mer fordelt på 19 forskellige fag. Af listen fremgår r øvngt, at der
var både "aktive" og "passive" medlemmer. Kun mestre der havde

en form for produktionsvirksomhed kunne være "aktive". Et med-
lem kunne af generalforsamlingen overflytes fra "aktiv" til "pas-
siv" medlem, hvis vedkommende som eksempelvis Andreas Jen-

sen overgik fra at være træskomand til at drive isenkramforret-
ning.
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Generalforsamlingen b e slutter også at arrangementer fremover

skal flyttes fra forsamlingshuset til
gæstgivergården (hotellet ). Inventa-

rct,12 stole, 1 bord og 1 lamPe sælgos

samme aften for i alt 25,25 kr. Årets

store begivenhed var nedbrydningen
af den gamle kirke og bYgningen af
en ny og større kirke med anvendelse

af granrtten fra den gamle kirke.

Korbuen i den gamle

kirke
Udsigt mod den "nye"
stationsbygning

Telefonvise fraVildbj ergRevy 1905

Se naar man i gamle Dage ville ha'

sig en god Passiar med gode Venner

saa maatte man med Deligencen ta.'

Men Gudskelov man det nu bedre ender,

nu ringer man blot paa sin Telefon
og raaber hallo, hov, pist .Er der no'en ?

Men faar manden man søger, er man heldig,
ja det er et Træf. Det er s'gu ren tilfældig.

Forleden Dag jeg havde slidt
ved Telefonen mindst en Time,
og da jeg endelig var naaet saa vidt
At jeg blev hørt,begyndte det at kime.

Tre fire Stemmer der På en ganglød
og en imellem et Hold Kæft mig bød.

det kan man kalde for at være heldig.

men Herregud det var jo rent tilfældig.



26. marts 1905

Man spø'r i Vest, der svared bli'r r Øst,
og stadig lyder :De maa vente kære.
Der er tre - fire som skal tale først.
Nu maa De, kære lidt taalrnodig være,
og naar man end'lig naar til Maalet hen
saa er der stadig Brud paa Ledningen.
Et saadant Brud kan komme svært uheldig
men Herregud, det er jo rent tilfældig.

Vildbjerg Kirke
19. marts 1905

I søndags blev der for sidste Tilbudene på opførelsen af
gang holdt gudstjeneste i den den nye kirke åbnedes i ons-
gamle kirke i Vildbjerg, og i dags. Murerarbejdet overdrages
mandags tog man for alvor fat til murermester Albæk i Vild-
på nedbrydningen. Da man bjerg for 6.535 kr. Tømrerar-
tog billedet (Korsfæstelsen) ud bejdet med tillæg for materia
af altertavlen, opdagede man ler ovedroges tømrermester
bag ved dette et gammelt, men Thomsen, Vildbjerg for 7.407
velbevaret billede af den hellige kr. Afgørelsen af til-
nadver. Altertavlen er fra 1603, budene på snedkerarbejdet ud-
og billedet stammer antagelig udsattes.
fra samme tid.

Stærk men doven.
En lille fejltagelse begik en stor, stærk, arbejdsfør, ca. 30 åtr gam-
mel person, der gik omkring i Vildbjerg og "fægtede", idet han,
ukendt med forholdene, også gik ind til sognefogeden og bad om
en almisse. Følgen var naturligvis, at han straks blev anholdt og
transporteret til arresten i Herning. Han hører til den menneske-

klasse, som intet vil bestille men tigger sig livsopholdet til.
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plads som karl et par steder mero. Han ville spare op for at komme
i smedelære. Han kom i lære hos
Niels Dideriksen i Vildbjerg. Det
var et sted , man kunne lære no-
get, men hu, ha, hu e'n sled skulle
han have sagt til H. P. Hansen.
Men nilr man passede sit arbejde
gik det godt, og så sang mester til
amboltene klang dagen lang. De
var altid 4 - 5 mand, og de arbej-
dede fra 6 morgen tll 9 aften af-
brudt af 3 måitider, både sommer
og vinter. Om vinteren blev der
lavet 40 - 50 jernplove og i hund-
redvis af harver. Medens Karl var
i lære brændte Vildbjerg mølle
(1881). Smeden købte det gamle

jern for 150 kr. og deraf stod de og lavede 27 prove a' 25 -:o tr.
9å det var en god forretning. Læretiden var 3 årr, og i disse år fik
Karf ingen løn- kun frit ophold. Men det sidste åisagde mester
en dag til Karl. Du må gå hen til skrædderen og ffi ham til at sy et
sæt klæder til dig af det bedste tøj han har. Karl fortæller seneie!
A wa glå ve æ tøw, men a wa snår mjest glå ve, te a ku fåsto, te
han wa te fres mæ mæ. Efter udstået læreiid blev Karl hos Niels
Dideriksen vinteren over for en krone om dagen. Han ville så
efterføIgende gerne ud at se sig om. Han tog derfor til Sjælland
med bindtøj som han skulle forsøge at sælge for en and-en mand.
Karl havde hovedkvarter i Roskilde og drog så rundt i Nordsjæl-
land for 30 kr. om måneden + frit ophold.. Men awaså li'er ve o
go o et bestel nåt, de past mæ et. Det passede ham heller ikke at
ligge i en gæstgivergård den ene nat og i en kro den næste, hvor
der altid var så megen sjov og spektakel. Efter at have været i tje-
nesten var han et halvt år ved en smed i Bording. Her befandt lian
sig heller ikke godt. Bedre var det hos smeden Anders Johannson i
§r. lelding. Denne var en grumme dygtig og akkurat mand, der
lavede i hundredevis af plove, som han solgie vidt omkring. I
1885 blev Karl gift med Johanne Nielsen fra vind. De køite et
gammelthus i Rødding. Dette solgte de i 1900 og købteså enplet
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jord hvor de byggede et hrts, og hvor der.senere indrettedes et
"smedeværksted]b er var ikke mere jord til end at der kunne holdes

et par køer og et par stude. Karl havde i28 år en fast aftale med

friud Lysgaird på St. Lysg aard om at arbejde som smed hos ham

hver lørdageftermiddag for 50 kr. om året. Dette blev suppleret
med en gu'e læs hye en gang om året.

Karl smedede også for dem på Ejsingkjær. Han havde også hånde-

lag, så han kunne reparere alle mulige redskaber og blev af mange

kaldt Karl Stander.
En gang fik han en dårlig finger. I tre uger gik han og led meget,

og da han en dagvar henne og arbejde for Knud Lysgaard var han

msgot modtagat af smerter.

Knud overtalte ham tll at søge

doktor. Læge Fischer skar i
fingeren, der så skulle i varmt
vand, så kunne Karl komme
igen 3 dage efter. Fischer skar
atter i fingeren, men denne

blev værre og være, og en dag

sagde lægen til ham atpltors-
dag kommer der en anden 1æ-

!r'1i'.';tt;9"' ge, han kan hjælpe mig med at

sætte fingeren af, jeg kan ikke ene!

Dertil svarede Karl:" A rå'er wal sjæl'

få mi fenger!". Den kommer sig aldrig sagde Fischer.

I dald boede der en klog kone. Hende gik Karl over til. Men hun

turde ikke give råd, dahun som skik var, blev forfulgt af den

stedlige læge - hun havde faetbøder for at hjælpe folk. Men Karl
blev ved at plage hende, og endelig til sidst sagde hun at Myrrha-
essens var godt. Karl fik fat i noget Myrrha, prikkede hul på den

rådne finger, hældte midlet på, bandt en klud om og 8 dage efter

ringede han igen hjul. Der 1å meget arbejde og ventede på

ham.Karls kone døde i 1916.I ægteskabet var der 4 døtre. Den

ene af dem Marie holdt hus for ham, indtil hans død l949.Branden
i 1948 blev opdaget af nabodrengen Holger, der s§ndte sig atfa
alarmeret sin far Peder Andersen. Denne s§ndte sig til brandste-



det, hvor Karl sad og slumrede udenfor huset. Han ville have væ-
ret ind for at hente nogle af sine ejendele, men ilden havde godt
fat og Peder hindrede ham i det, og bar ham hjem til sig selv.
smedjen blev ikke genopbygget. Karl boede det sidste år sammen
med sin datter i en lejlighed i Søndergade 10. I en del år stod der
en ambolt i beton hvor smedjen havde været. Den var lavet af na-
boen Peder Andersen til minde om Karl Smed
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Vildbjerg for 50 år siden : 1955
Vildbjerg sogn har ved folketælling L922 indbyggere fordelt med

stationsbyen 1078 personer og landet 844 personer. Sogneråds-

formand er CarI Pedersen. Sognepræst er provst Davidsen.

Sognet har 2 skoler.
wiiaU3-*s str<ote r,"ed 3OO etever t. kl- 3 real fordelt på 12 klasser.

Skoleinspektør er Aage Jensen, der 1. februar kunne fejre 40 årts

jubilæum ved skolen.
Rødding skole har 49 elever fordelt i 4 klasser, førstelærer er P.

Just.

Vildbj erg ungdomsforenings medlemsprotokol viser at foreningen

har 2t4 betalende medlemmer. Det kan derfor godt virke under-

ligt, atman på generalforsamlingen den29 oktober har en længere

diskussion om salg af forsamlingshuset.

Slank eller fyldig.
Spirella løser problemet. Spirella syes efter deres måI. En kor-
setmodel, der passer perfekt og som bevarer og forbedrer figuren.
Spirella demonstreres uden købetvang.
N.N. Lysgaardvej Vildbjerg
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a::t:a.t:: :t :: : : , : : . : :::.ilt :: | ::ill:j:.::.,::i.:;i.lt:.i::

:,:æ:,jffi



Hvad blev der af dem?
Fredag den24.juni 1955 forlod 19 elever Vildbjerg Folke- og
Realskole med deres eksamensbeviser i hånden. Holdet var det
første, der gennemførte den fire årige realeksamen. Men hvad blev
der af de 19, hvilke uddannelser fik de, og hvor er de nu? Her føl-
ger navnene med uddannelse og nuværende adresser. Pigernes
fødenavn er nævnt i parentes. Hvor intet er anført efter navnet er
lrjemstedet vildbjerg. Stående fra venstre: JørgenAndersen, Au-
lum, kontorassistent, Aulum, Laurits Simonsen, Timring, bager,
Hammerum, Hans Rahbek Pedersen, cand. oecon., Lissabon, Por-
tugal, Frank Guldager, isenkræmmer, Vildbjerg, Ellen Vindelbo,
død, Jens Arne Jensen, Skibbild,Iærer, Veflinge på Fyn, Jytte
Bækgaard (Jensen) Frølund Thomsen, Timring, forretningsinde-
haver, Horsens, Herdis (Hansen) Jørgensen, Tvis,social- og sund-
hedsassistent, Struer, Ove Grønbæk Østergaard, Troelstrup, cand.
nd5., Sejs ved Silkeborg, Jens Eriksen, bankmand, Herning, Peter
Østergaard, cand. scient. pol., Hørsholm,
Siddende fra venstre: Tage Thomsen,købmand, Tåstrup, Henning
Thusing, Rødding, pilot, Brøndby, Marianne (Pedersen) This-
gaar d, kontoras s istent, Snej bj er g, Inga (Hyldgaard) Hul e gaar d
Jensen, pædagog, Vejle, Inger (Eskesen) Bork-Larsen, lærer, Ha-
derslev, Henny Lilly (Godskesen) Kolby, sygehuslaborant, Vi-
l0



borg, Christian Iversen, mekaniker, Sunds, Knud Bunde, herrefri-

søt ogj ournalist, Vildbj erg'

Yildbjerg for 25 ir siden - 1980.
Vildbjerg sogn har ca.3285 indbyggere. Sognepræst er Svend G.

Chrisioffersen. Sognet har 1 skole med elever frabørnehaveklasse
til og med 10 kl. med 690 elever. Skoleleder erL. P. Andersen,
der t1ilige er ledende skoleinspektør for skolerne i Trehøje kom-
mune.
Befolkningstilvæksten i Trehøje kommune har i kommunens 10

års levetid været på næsten200 Pr.fu, hvilket er stik mod de

prognoser, der blev fremsat ved kommunesamlægningen i 1,970.

Boligbyggeriet er dog inde i en stille periode. Kommunen har
grunde for 13 mill. kr. på lager. Benzinpriserne erhøje, og det

samme gælder renten.
Sct. Georgsgilderne i Herning søger om at måtte bygge ungdoms-
center i Røddinglund. Trehøje kommune har sagt ja til at udleje 9
tdr. land til formålet. Amtet har den besluttende myndighed. En
del jægere er betænkelige for at der bliver for megen uro i dyrenes
yngletid.
Folkedanserne får deres egen afdeling med egen bestyrelse under
Vildbj erg sportsforening.
Lodsejerne omkring den nye amtsvej mellem Bjerregårdsvej i
Timring og til Herningvej øst for Vildbjerg nedsætter et udvalg til
attage sig afjordfordelingen, så ulemperne ved vejføringen kan
blive mindst mulige både for landmænd og trafikanter.
Herning Folkeblad åbner 1. maj en ny lokalredaktion i Vildbjerg.
Redaktør bliver Helge Knudsen.
Den 2l årige Ivan Kristensen åbner en ny radio og tv forretning i
Jens Pedersens nedlagte købmandsbutik i Jyllandsgade.I fyrings-
sæsonen 1979180 steg oliepriserne for varmeværket fta 7 40 kr. pr.
tons til 1340 kr. Trods en stigning fra 1 1 kr. pr. m3 til 15 kt. pr.
m3 ligger vanneudgifterne i Vildbjerg under landsgennemsnittet.
Fhv. politiassistent N.C. Pedersen blev i øvrigt genvalgt som for-
mand for varmeværket og kan tage fatpil sit 28. år som sådan.
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Fntidscentret kan fejre l0 års jubitæumsom selvejende instituti-
on. Man påtænker at etablere en ny tilbygning og samtidig flytte

hovedindgangen og kanalisere tilkør-
selen fra Østergade så bilerne kan
køre ind til parkeringspladsen mellem
Østergade 24 og 26.
Efter 43 åtr som frisørmester i Vild-
bjerg har Hilmar Bunde besluffet sig
for at lukke forretningen og gå over i
pensionisternes rækker. Forretningen
havde til huse i Bredgade 10, og er
den forretning, som har været drevet
længst tid af samme ejer.
Vildbjerg ny kirke kan 3. søndag i
advent fejre 7 5 irs fødselsdag. Dette
markeres på forskellig vis.
Ved festgudstjenesten prædiker bi-
skop Johs. Jacobsen - der er lavet
udstilling af gamle alterduge og andre

genstande fra den gamle kirke. Lokalarkivet har i dåbsværelset
udstillet en montre, der bl.a. viser faser af byggeriet i 1905. Næ-
sten samtidig står et større byggeprojekt færdig, idet det nye kapel
står færdigt til indvielse i begyndelsen af det nye år. Dette bliver
en stor forandring for Vildbjerg borgerne idet de allerfleste begra-
velser fremover ventes at ske fra kapellet.
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25. september - gavlmaleri i Vildbjerg.
13 eleve r fraVildbjerg skole gir r gangmed byens første gavlma-

leri- Med pensel, makerbøtter og inspiration skal en grå og kedelig

betonmur i byens centrum udsmykkes med ftiske motiver i i livli-
ge farver.
Gavlen ligger i smøgen, der fra parkeringspladsen i centrum føter

op til forretningerne i Kirkegade. Ideen til gavlmaleriet kommer

fra herreekviperingshandler Chr. Mosekjær, der også stiller
materialer til rådighed.
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Harry Thomsens erindringer fra tiden i Vildbjerg.
Uddrag vNiels Korshøj
Harry Thomsen blev født som det tolvte barn af tømrermester Th.
Thomsen og hustru, Inger den2l februar 1928 i hjemmet Vester-
gade 15, Vildbjerg.

Harry Thomsen er præsteviet. Han har i en
årrække været missionær i Japan,har under-
vist mange steder herhjemme, bl. a.pe Unge
hjems Højskole. Han emigrerede til U.S.A. i
1970, og her driver han en blomstrende for-
retning indenfor antikviteter.
Harry Thomsen har sit hele liv været levende
engageret i spejderbevægelsen. Han har rejst
og oplevet meget. I 1955 blev han gift med
Ene Marie fra Ny Møltrup. Datter af Sigrun

og Charles Jensen.
I2004 skænkede Harry Thomsen Lokalarkivet en ryldig selvbio-
grafr, der omhandler hans liv fra 1928 tll1970.
Fra denne bog der fylder 285 sider er her plukket ud den del der
omhandler opvæksten i Vildbjerg.
Det skal nævnes, at kun en meget lille del af bogen omhandler
denne periode af forfauerens liv.

Harry Thomsen fortæller:
Jeg har ganske givet arvet en del af Thomsen-familiens ironi og
skepsis som den blev serveret mig af mine større brødre.
En af mine første erindringer er fratømmerpladsen, hvor otte
svende hjalp min storebror H.C. og min far. Blandt svendene var
den næsten skaldede Martin (kaldet "Martin syvhår") min bedste
ven.I disse omgivelser havde jeg kronede dage mens jeg gik i ve-
jen for alles arbejde.Et af de værste minderjeg har derfra, var da
min far mistede en del af en arm i en af maskinerne.Efter flere
operationer blev en kunstig metalarrn, dækket af læder, konstrue-
ret.Denne kunstige alm lærte han at bruge effektivt-måske for
effektivt! Jeg husker en morgen, hvor min mor havde et kæmpe,
bli* øje. Far havde ramt hende med arunen mens de sov!
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Første milepæl var min tid i Vildbjerg Skole, hvor jeg gik i 5 år.

Især husker jeg lærer Jensine Jensen, der lærte mig kærlighed til
Sønderjylland og poesi.

Et andet minde vedrører min fæuer Henning fra Aulum. Han el-
skede gymnastik og var god til det.- Det blev jeg aldrig-. En dag i
haven pralede Henning med, athan nu kunne gå på hænder, hvor-
til jeg svarede: " Det er ingenting! Jeg kan36julesalmer udenad.
"Ved senere eftertanke, er jeg bange for, at der slet ikke findes så

mange julesalmer.

Som skoledreng havde jeg mange vidunderlige sommerferier, dels
hos min onkel Sønderby, der drev hotel i Laven, hvor jeg lærte
digteren Nis Petersen at kende- dels i fuhus hos min søster Anna,
der tog mig på ture til stranden og Marselisborg..

Som 11-årig kom jeg i mellemskole i Herning og rejste daglig
frem og tilbage med tog.Som 18-årig blev jeg student fra Herning
Gymnasium. Jeg var ikke nogen fremragende student idet min tid
gik med at passe have, være spejder og læse spændende drenge-
romaner af forfaftere som Walter Scott og Jules Verne.
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Dog gav jeg den en

skalle det sidste halve
år i gymnasiet og blev
student med en flids-
præmie på 50 kr., samt
en bog om verdens-
kunsten.
Jeg deltog knap i stu-

denterfesterne med
dans og druk, idet jeg

på det tidspunkt var dybt religiøs. Denne holdning kom fra mit
lrjem. Begge mine forældre var megetreligiøse. Selv en tur i bio-
grafen kunne ikke tillades.

Min far døde få uger efter min studentereksamen, og det hensatte
mig i en dyb krise, da det var det første dødsfald blandt mine
nærtstående.
Det krævede mange fure i skoven og søvnløse nætter, fØrjeg for-
stod atman skal være i stand til at kunne dø for at kunne leve rig-
tigt.

Jeg var glad for sport ( dog ikke gymnastik), spillede fodbold på
Vildbjergs hold og
håndbold på Tim-
rings hold. Min favo-
ritsport var badmin-
ton, hvori jeg blev
vildbjergmester.

Det jeg gik virkelig
op i i disse år var at
være spejder. Jeg

blev drengespejder 1. fe-
bruar 1938, og spejderlivet var mit Nirvana.
Jeg deltog i talrige lejre, blev patruljefører som 14 irng. Dertil tog
jeg de duelighedstegn, der kunne tages- 52 i aIt.
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Da jeg var 16 opnåede jeg og4 andre spejdere danmarksrekord i
march. 1 10 kilometer med fuld oppakning ( 50 kg.) ph 24 timer.

Marchen gik fra Vildbjerg til Ringkøbing, derfra til Herning og til
slut fra Herning til Vildbjerg.
Aksel havde 24 vab\er, Aage havde det værre med kun 2,nemlig

begge fodsåler. Egon og Mølsted havde kun få og jeg slet ingen-

sikkert fordi jeg gik i sandaler med aviser på sålerne.

I min tid som patruljefører, var min patrulje, " Inkaerne" de fleste
jyske patruljers skræk, og vi vandt de fleste konkurrencer.

En af de største oplevelser var korpslejren på Sønderborg Strand i
L946 med ca. 15.000 deltagende drengespejdere.

Vildbjerg trop vandt den prestigeffldte førstepris for bedste lejr-
etablering. Kong Frederik d.IX overrakte prisen og ville skrive sit
navn på vort tropsskjold. Det var af læder og vi havde ikhe noget
underlag. Jeg sagde : " Deres Majestæt, jeg vil gerne være under-

lagl " . Jeg lænede mig frem så min ryg kunne bruges som under-
lag, og kongen skrev sit navn.
Jeg deltog med stort udbytte i lejre i Mandal i Norge og i Moisson
nær Paris.

På et senere tidspunkt blev jeg tilbudt posten som landsspejder-
chef, men da jeg på det tidspunkt havde besluttet , at jeg ville være

missionær i Japan, måtte jeg takke nej.

Om Vildbjerg/Timring er der nok et kapitel, måske det vigtigste i
mit liv. Min forelskelse i og senere giftermål med datteren fra Ny
Møltrup, Ene Marie.

Jeg kom meget på Ny Møltrup
fordi sønnerne Peder og Gunnar
begge var spejdere.
Jeg blev forelsket til op over
begge øren i deres smukke sø-

ster Ene Marie.

Harry og Ene med den første søn
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Vi begyndte at se hinanden så tit som muligt. I begyndelsen meget
diskret senere mere åbent.
ved deltagelse i sanglege ved høstfest, og ved små ungdomssam-
menkomster i Vildbjerg og Timring, hvor jeg næsten altid var
inviteret på grund af mine evner til at fortælle spøgelseshistorier.
om vinteren kunne vimødes når viløb på skøjter på Grimstrup
Møllesø.
Ved en Sct. Hansfest i Gammelager Plantage blev isen brudt. Ef-
ter at jeg var færdig med et skuespil, som spejderne opførte, og
hvori jeg spillede hovedrollen, tog jeg mig ved festens slutning
sammen og spurgte Ene, om jeg måtte føIge hende hjem. Det fik
jeg lov til. Ikke hånd i hånd, det var vi for generte til. Isen var nu
brudt og vi kunne snakke sammen. Det foregik mest pr telefon,
hvor vi i hemmelighed telefonerede når vore forældre sov mid-
dagssøvn. Her aftalte vi, hvordan vi kunne mødes. Det skete oftest
på broen over åen ved Møltrup.
Jeg husker, hvordan jeg skjulte min cykel under broen og sad med
bævende hjerte og ventede på, at Ene skulle komme.
Denne velsignede start blev afbrudt da jeg i L946 forlod Vildbjerg
for at studere i Århus.
Et par gange om måneden tog jeg til Vildbjerg enten på cykel eller
på stop. I spejderuniform og med studenterhue gik en stroppetur
på rekordtid.

På turene besøgte jeg naturligvis min mor, men drivkraften var at
se Ene. Vi mødtes stadig i hemmelighed ved åen. Vi var endnu
ikke nået til at §sse, men holdt dog nu i hånd.

Ene kom senere på ungdomsskole i Vejle, og jeg cyklede de 100
km. derned. Vi gik skønne ture i Grejsdalen og ved Munkebjerg.

I årene 1949-1950 var jeg på studieophold i U. S. A.

Ved hjemkomsten gik der ikke længe, inden Ene og jeg fortalte
vore forældre, atvi ville være sammen. Vi troede, at det kom som
en oveffaskelse for dem, men det var ikke tilfældet.
18



Forlovelsen blev fastsat til den 13. maj 1951.

Alle medlemmer af Jensen og Thomsen familierne var til stede, og

det blev en uforglemmelig dag.

Fra dette himmerige tog jeg på stop tilbage til Århus for at genop-

tage mine studier og genindtage min bolig i værelse 80 på kollegi-
um2 på fuhus Universitet.

Efter at have været forlovede i godt 4 ir, blev Ene og jeg gift i
Timring Kirke den4.juni 1955.

Skomager Frederiksen

betjente orglet og pastor
Hansen gav gode råd til os

i sin prædiken.
Efter ceremonien gik vi fra
kirken gennem et espalier
dannet af,på den ene side
Enes pigespej derkammera-
ter, og på den anden side
mine drengespej dervenner.

Bryllup i Timrine kirke
Espalieret dannede en bue af grønfle
bøgegrene.

Selve selskabeligheden foregik med stor middag i missionshuset.

To måneder senere skete en anden vielse, nemlig min præsteviel-
se. Det skete i Herning kirke. Kort tid efter forlod Ene og jeg
Danmark for at tiltræde gerningen som missionærpar i Japan.
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OMLYSTHUSE
v/I{arl Poulsen, Rønde
Lysthus! Lyder det ikke forjættende?
ved private boliger har man gennem alle tider haft små bygninger
til forskellige formål: Redskabshus, vaskehus, drivhus eller hvad
med et huggehus, som man ofte havde sammen med et das? Me-
get praktisk for så kunne man tage brænde med ind, når det var
nødvendigt med toiletbes ø9. Og så altså lysthuse.
Et lysthus er et hus frigjort fra alle nyttige og praktiske formål.
Det startede selvfølgelig ikke hos jævne folk, der havde nok at
gøre med at slæbe sammen til føde og klæder. Det var naturligvis
store og fine steder med masser af overskud. Hos de kongelige og
hos andre fine familier med megen jord og store husholdninger
kunne der være brug for at have steder, hvor man kunne leve lidt
mere utvunget end i den daglige bolig.
I Dyrehaven ligger Eremitageslottet. Eremitage betyder eneboer.
Altså et sted hvor man kan være i fred. Det var naturligvis prak-
tisk med sådan et sted, når man f.eks. var på jagt. Her ved KaIø
lod baronesse Thyra von Jenisch en arkitekt, Hack Kampmann,
tegne og bygge et lille hus i skovene ved Kalø Vig. Her opholdt
hun sig, når herrerne var pil jagt. Så kunne hun sidde i sin hytte og
kigge ud over vigen, mens skuddene bragede mellem træerne. I
pauserne kunne hun beværte jægerne. Nu 100 år senere står hytten

- Thyrahytten - stadig i skoven og er nu under Skov- og Natursty-
relsens bes§ttelse.

Folk med magt over tingene og med styr på økonomien kom ud i
verden, og verden kom til dem.
Omkring 1600-tallet var der en periode, hvor man var meget inte-
resseret i Kina. Folk besøgte det store, fierne land og kom hjem
fulde af inspiration. Der kom også kinesiske varer til Europa. Det
gav ideer til noget nyt og spændende.
Man bygger vel ikke stort og flot på kinesisk, men netop ved op-
førelse af små huse i større parker, kunne man tillade sig at lave
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noget nyt og fremmedafiet, som man ser det ved tagkonstruktio-
nerne på særlig flotte lysthuse.
For et par hundrede år siden var der en romantisk periode. Da lod

man sig gerne inspirere af den antikke verden. Der opførtes lyst-

huse med åben front med 2 eller 3 søjler. Det kunne med lidt god

vilje ligne et antikt tempel. Også hytter fra bjerglande som Norge
og Schweizhar givet inspiration for danske lysthusbyggere.
I 1800-ta11et nåede skikken med lysthuse de mere borgerlige kred-
se - nemlig spidserne i et lokalsamfund.
Det kunne være købstadens driftige købmand, som lod opføre et
lysthus med tårr,. Herfra kunne han i fred og ro se efter sine skibe

ude på havet. Det nyttige var forenet med det mere behagelige.
Der kunne også være mæcener til kunstnere. I dag ville man vel
kalde sådan en rigmand en sponsor. Han kunne i sin have lade
opføre et lysthus til en kunstner, som så i fred og ro kunne kom-
ponere, male eller digte uden at be§mre sig om husly og mad.
Nogle steder havde man parker eller anlæg med et lysthus, der
fungerede som pavillon til koncerter.
Det var især købstæder, der havde midler til den slags.

Lysthusene nåede i begyndelsen af 1900-ta11et også ud i de små
samfund. De blev opført af landmænd, købmænd og andre hand-
lende, embedsmænd og i det hele taget af mænd med lidt mere
overskud end til dagen og vejen.
De var især indviet til nydelse i den lyse årstid! Et sted hvor man
altid kunne finde skygge for solen og læ for regnen. En ramme om
utvungen selskabelighed med leffe måltider eller bare et sted, hvor
man kunne være i fred for al verdens tummel.
Dengang var der ingen, som havde fri weekend. Man arbejdede til
lørdag aften. Men søndag blev til gengæld nydt i haven og især i
lysthuset. Der var der ro til en middagslur, inden familie og ven-
ner kom til eftermiddagskaffe. Måske blev de til en mellemmad.
Den gode dag afsluttedes måske med en gang l'hombre til aften-
punchen.
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LYSTHUSE I VILDBJERG

Fra min barndom i vildbjerg husker jeg ganske tydelig flere lyst-
huse i stationsbyen. Først på året søgte jeg sammen med Lokalar-
kivet efter oplysninger om disse nu historiske bygninger.
Heldigvis har vi fiiet enkelte henvendelser. Lokalarkivets fotograf
Knud Sørensen har været ude med sit kamera, og vi har også fået
fotos fra familie-albums.

:,:.: ,:,,,j : :,:,:: i.,,. Tømrerme-
ster Th.
Thomsen
boede med
sin familie i
den store
villa på
hjørnet af
Vestergade
og Rød-
dingvej.
Karl Henrik

Elkjær, som nu bor i huset,
har sendt os billeder
og beskrivelse af det
fine lysthus, som står
i haven. Elkjær købte
huset i 1989, og lyst-
huset var da meget
forfaldent. Husets
nye familie har siden
renoveret det smukke
lysthus. Der er såle-
des udskiftet en del
træ. Tagtegl er fo.ny-

et, og huset er blevet
malet. Som mange af lysthusene havde detmønster af farvet glas.
De ituslåede er blevet udskiftet. Huset, der nu bruges til redskabs-
22



skur, står meget smukt i haven. Billederne viser tydeligt, at der er
blevet ofret megen tid på detaljer. Her i dette hus har Thomsen
helt sikkert kunnet finde inspiration til sit fine håndværksarbejde.

Førstelærer
Aage Jensen
havde et lyst-
hus i sin have
ved skolen.

Datteren Else
har sendt et

par fotos fra
stille stunder
i haven.
Billedet er fra
før 1935. Læ-
rer Jensen står
med arunen

hustru Oline. I

Det andet
billede er fra
tiden efter
1935. Des-
væITe var man
tnrkket ud af
lysthuset, ud i
solen, så vi
kan ikke se,

hvordan det
ser ud ind-
vendigt. Man
lægger især

stolen hendes søster Ellen.

mærke til de meget smukke vindu-



Thue Pedersens lysthus

Thue Pedersens lysthus i Jyl-
landsgade 1å op mod kirkegår-
den. Familie - et oldebarn - er
nu flyttet ind på bopælen. Fru
Brogaard skriver, at lysthuset
blev brugt meget til familie-
træf. I hverdagen var det også

meget anvendt som "tænke-

sted" af både Thue og sønnen,

skomagermester Ingvar Peder-
sen. Det fantastisk flotte hus,
der menes at være opført mel-
lem 1910-15, findes desværre
ikke mere.
Som billedet fra familien viser
er der gjort virkelig meget ud

af udsmykningen af det to-etages lyst-
hus.

Arthur - barneban- havde som ung erobret underetagen til radio-
værksted.

Købmand Jens Jensen i Vestergade havde i sin have et dejligt
lysthus.Det lever i bedste velgående takket være blandt andre den

nuværende
ejer, Gerda
Pedersen.

Det er det
lysthus i
Vildbjerg jeg
bedst husker,
for mine
forældre kom
der meget.
Ikke mindst

da sønnen
Aage Jensen overtog den store købmandsgård efter sin far.
24



Her tilbragte vi mange herlige søndage, så det er en glæde for
mig, da jeg for et års tid siden opdagede, at lysthuset stadig var
der, til trods for at resten af ejendommen er borte.

Vor foto grafhar foreviget det smukke hus. Også her er der gjort
meget ud af detaljerne.

De øvrige lysthu-
se i Vildbjerg,
som jeg husker
dem, har vi ingen
viden om, og
langlmindre bil-
leder af. Jeg har
forsøgt at skaffe
orientering om
lysthuset i stati-
onsforstanderens
have. Hverken
have eller lysthus

eksisterer mere. Men DSB og BaneDanmark har vist i øjeblikket
mere end nok at se til end at finde gamle sager frem om etatens

lysthuse.
I haven til Vestergade 21. havde manufakturhandler Chr. Skov et
lysthus. Inger Marie og Svend Erik Pedersen ejer nu stedet. Selv-

om der ikl«e er meget af
det oprindelige hus tilba-
ge, kan man alligevel på
billedet se, at det har
rummet smukke elemen-
ter.

Ved Vildbjerg skole hav-
de urmager K,U, Villad-
sen og fru Marie en have
med lysthus.

Han boede med sin famile
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over forretningen i Kirkegade, så han har nydt søndagene helt væk
fra arbejdspladsen.Her i haven har han slappet af med sin familie.
Sådan ser sceneriet i alt faldud på de smukke gamle billeder, som
hans barnebarn (Musses datter) Ulla har sendt mig, og som jeg har
overladt Arkivet. På billedet ser man også, hvor smukt huset var.

Desværre ses det
ikke helt, at der er

kælet for de små
detaljer f.eks. ved
taget. Som det er
tilfældet med de
fleste private bille-
der af lysthuse i
b*g, er også her
personerne rykket

når der skulle foto-
graferes. Det er naturligt med datidens teknik
Desværre bliver vi så snydt for at se interiøret, som sikkert også

har været spændende.
Lyshuset står der endnu,
men trænger meget til pro-
fessionel assistance.
Brugen af lysthuse ophørte
nogen tid efter krigen. Man
fik weekends. Velhavere
byggede - som i Matador -
sommerhuse på Fedet. Nog-
le blev flytbare som cam-
pingvogne og mobil-homes.

Tjæreborg-præsten og Spies begyndte at sende folk til de vanne
lande. Efterhånden fik også mere jævne folk råd til at bygge såvel
større som mindre huse.
Jeg kan huske, at vi som børn lavede jordhuler eller hytter. Langs
jernbanen mod vest var der en del krat, en lille skov. Her byggede
26
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vi ofte huler og havde udkiksposter i de høje træer. Nu køber for-
ældre i byggemarkeder floffe legehuse til deres børn. Måske tror
de ikke at ungerne selv kan! Nogle er næsten lige så store som vor

barndoms lysthuse. På det seneste har jeg også set byggesæt med

færdige lysthuse eller have-pavilloner, som de vist kaldes. De er

flotte. Helt sikkert. Men i detaljer når de ikke de gamle lysthuse.

Jeg håber, det må lykkes at få fredet bare et af de gamle lysthuse i
Vildbjerg. De er et stykke historie fra en epoke, hvor man havde

tid til hygge og eftertanke. Kunne det ikke være en opgave for
byrådet i Vildbjerg at klare, inden man opsluges i en storkontmu-

ne, hvor man næppe lægger mærke til et lille hus - da slet ikke et

lysthus. Man kunne passende starte med Villadsens. Det ligger
oven i købet på offentlig grund. Ja, det er vel kommunen, der har

skøde på både grund og lysthus.
Man kunne sige farvel til den gamle kommune ved at genrejse et

lille hus for at sige goddag til en ny, hvor der bygges stort!
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Købmænd i Vildbjerg.
v/Ifurl Gregersen
Siden den første købmand etablerede sig i Vildbjerg har der været
mange forretninger af forskellig slags, som skulle leve af at handle
med de ca. 900 personer, der var i sognet omkring 1900.
Ret hurtigt var der en lang årrække 7 købmænd. På arkivet er der
en del material e vedrørende forretninger og købmænd. Der er ikke
lige mange oplysninger om alle, men denne artikel vil formentlig
kunne vække genkendende minder hos læsere af årsskriftet.

Bredgade 5.
Indtil 1870-
erne var der
i Vildbjerg
kun kirken,
skolen og
møllen samt
nogle fa går-
de.
187 6 bygge-
de Niels
Karl Jensen

fra Over

Bredgade 5 før 1916
Burgård den bygning, som ligger på nu-
værende Bredgade 5, hvor han startede en

blandet købmandsforretning. Han havde
dog ret hurtigt andre planer. Først
byggede han på den anden side af vejen, hvorefter han tog fat ude
i Ejsingkær mose.
I1879 overdrog han købmandsforretningen til Lars Meldgård
Andersen. Lars Meldgård blev fødtpå gården Meldgård i Rød-
ding 1850. Lars Meldgård var meget aktiv i byens forhold, var
medlem af sognerådet samt kirkeværge.
Han drev i mange år en størce biavl, opkøbte desuden honning,

hvoraf han bryggede mjød, der var af en sådan kvalitet, at han fik
lste kl. diplom og sølvmedalje på udstillingen i København 1888.
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Lars Meldgård var gift med
Johanne Marie, f. Jensen.

Mellem
købmandsfonetningen og

hotellet ligger nuværende
Bredgade 3, som i år 1900
t1lhørte Lars Meldgård An-
dersen.. Imellem hotellet
og Bredgade 3 blev der
dette år deklareret vejret
fra landevej en(Bredgade) i
5 alen bredde og 28 alen
længde, og i den vestlige
ende udmundende i en
spids. Bredgade 3 blev
senere bl. a. malervare &
tapethandel, hvorefter spa-

rekassen fik en beskeden
filial i 1941. Sparekassen
fik en støne udvidelse i
1950, og hele facaden på
Bredgade 3 blev udnyttet.

Severin Meldgård
overtog forretningen
efter faderen. Han
varfødt i 1883 og
uddannede sig til
Severin Meldgård på det kon-
tor, som i påsken 1925 tilhørte
forretningen. Et forholdsvis
stort skrivebord, telefon og
pengeskab, og udsmykningen
bestod af lampe, gardiner og
fotos.



købmand forskellige steder i landet. Bl. a. foreligger en anbefaling
fra en købmand i Varde for perioden 1902 - 1904.I1925 blev
Severin Meldgård valgt til Vildbjerg-Nøvling sognerhd. Han var
en årrække formand for borgerforeningen.
Severin Meldgård blev 22. september L929 viet til bogholderske
Mary Holbech. 30 november L945 blev forretningen overdraget

til Svend Iversen.

Svend Iver-
ffi sen overtog

forretningen
for 60.000 kr.
De 40.000
var for den

faste ejendom, og resten for løsøre og forretnings-
afståelse. I 1955 blev forretningen ombygget og
moderniseret. Butiksar ealetvar 50 m2, privatboli-
gen 85 m2 og på loftet 3 værelser.
Svend Iversen var søn af tømmerhandler Chr. Iversen og fik en

solid praktisk og teoretisk uddannelse. Svend Iversen blev gift
med Ingrid 1946.

.Svend Iversen var i flere år medlem af Handelsforeningens besty-
relse.
Genne mange år havde han et samar-
bejde med Tuborgs bryggerier som
forhandler af øl ogmineralvande.
Svend Iversen stoppede forretringen i
1 980.

Fra loftet i det gamle pakhus 1925.
Her hang på skorstene de skinkesider,
der skulle ryges
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Aksel Jørgensen og Jane Mikolajewitch overtog forretningen i
1985, hvor den blev indrettet til Grillbar. Aksel Jørgensen kom
selv i lære i forretningen 1964, og selvom der blev foretaget en del

ombygningen, blev den gamle købmandsdisk stående.

Der drives p.t. fortsat grillbar på Bredgade 5.

Jyllandsgade 8.
Lauritz Krogh var den første købmand i Jyl-
landsgade. Han kom fra Ørre og blev gift med
Niels Mouritsens datter. Han var købmand i
10 år, hvorefter han blev sognefoged. Han
blev tillige administrerende direktør i Han-
dels- og Landbrugsbanken.
I nogle år omkring 1 927 -1931 havde Ole
Iversen en mindre butik med slik og is.
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I1937 lejede Martha og Jens Pedersen fonetningen. De første år
var der brødudsalg, som Martha Pedersen passede, mens Jens Pe-
dersen passede et job som kusk for bager Søren Pedersen i Vild-
bjerg.
Jens Pedersen voksede op i Aulum, hvor han tjente på landet, ind-
til en benskade gjorde det nødvendigt at skifte arbejde. Forretnin-
gen blev købt i 1940 og voksede hurtigt til en omfattende køb-
mandsforretning.

Jens Pedersen var levende interesseret i byens forhold. Han var en

nisk udvalg indtil

periode formand
for elværket, og en
lang årrække kas-
serer for Vildbjerg
varrneværk. I 8 år
sad han i sognerå-
det, og efter kom-
munesammen-
lægningen var han
formand for tek-

197 4.Fonetningen
stoppede 1980.
Derefter var der en kort overgang radio & W-forretning.

Kirkegade 7.
Forretningen blev grundlagt som detailhandel omkring 1890 af
28-årige Thomas Jensen.
Forretningen betegnes senere som købmandsforretning nummer 2
i Vildbjerg.
Thomas Jensen døde allerede i 1899. Han blev afløst af købmand
Nielsen, der ikke magtede opgaven. Det gjorde derimod hans
kommis P.K.Pedersen-Leth , som drev forretningen i 54 irr.
Pedersen-Leth drev en forretning, der var anerkendt og respekte-
ret, og for unge handelsinteresserede var det et godt sted at kom-
me i lære.
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P.K.Pedersen-Leth

Dengang var der tid til at fa hestene sat på stald, få æggene afleve-

ret og de forskellige yarer købt. Der blev udleveret en stopper til
piben, skænket en lille en til halsen og uddelt bolcher til børnene.

Hvis børnene iktrle var med, blev der sendt en bolchepose med

hjem.
Laust Vestergård, tidligere købmand i Ho-
gagff gennem 46 itr, var kommis hos Peder-

sen-Leth et års tid for 35 kr. om måneden

plus kost og logi. Han fortæller bl. a.. at Pe-

dersen-Leth var en moderne købmand. Der
var desuden ansat karlen Jens, der arbejdede

i gården og på foderstoflageret.

Drikkepengene udgf orde en del af hans løn,

men han havde også fri
kost og logi.
Jens var høj og kraftig og
god til at hjælpe konerne
ned fra vognene. Tirsdag
formiddagYar fruen i bu-
tikken, for da skulle der
samles svin til Herning
svineslagteri.

Købmand E. Rytter overtog forretningen i februar 1957, hvor
der skete frasalg af visse dele, hvorefter forrefiringen blev lukket
ned nogle måneder i sommeren 1966.
Frederik Christensen, der havde drevet købmandsforretning i

Rødding i 30 år, kunne mærke

afrrandringen fra land til by.
Han lukkede forretningen i
Rødding og investerede i for-
retningen på Kirkegade. Fre-
derik Christensen fik hurtigt
en stor kundekreds og udvi-

dede nogle gange, bl. a.



så der blev indført selvbetjening.
Jan Råhede, Frederik Christensens søn, overtog forretningen i
t979, efter at der igen var foretaget udvidelser, bl. a. blev parke-
ringsforholdene forbedret. Efter nogle år blev pladsen igen for
ttang, hvorefter købmandsforretningen blev indrettet til bibliotek,
og FC- marked, som forretningen hedder,bygger nye lokaler i
Bredgade. I decernber 2003 overtog tidligere brugsuddeler poul
Hansen FC marked, og forretninger hedder nu super Best.

Vestergade 3.

Bager Mourits
Jensen solgte i
1898 sin bagerfor-
retning og startede
en købmandshan-
del op på adressen
Vestergade 3. Den
drev han indtil
1902, hvor den

mand Jens Jensen.
Han var en veluddannet forrefiringsmand og drev ret hurtigt for-
retningen frem til at være 6n af egnens største. Forretningen er
flere gange ombygget og udvidet. Forretningen blev drevet som
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Lagerbygningen ca. 1906. I barnevognen
Sidder Åge Jensen

købmandsgård, hvor
egen hestestald og han-
del med korn og foder-
stoffer hørte med.

Jens Jensen har været
medlem af sognerådet
og medlem af bankrådet
for Herning Handels- og
Landbrugsbank.
Aage Jensen, søn af
Jens Jensen, overtog
forretningen i L94L Han
blev udlært i faderens
forretning og efter ud-
dannelse på købmands-
skolen var Aage Jensen
nogle år rejsende for et
grossistfirna. I nærings-
brevet fra 1941. er anført,
at brevet ikke gav ret til
forhandling med stærke
drikke. Det blev ændret

og fremover.

I : 1 ::1: :: ".'.^I'..r:i.. t

tl t. ,. I

fra 1942
Age Jensen var en overgang med i

Vildbjerglunds bestyrelse, og han var interesseret i arbejdet inden
for Vildbjerg havekreds. I
ledige stunder blev tiden
brugt til jagt og fiskeri.
Han afstod forretringen i
I97l til Andreas Lys-
gaard, som havde den til
1977. Derefter blev køb-
mandsforrefiringen oYer-
taget af Bonnerup Nielsen,
som havde den 1 år..
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Derefter blev den

overtaget af et par
unge mennesker
fra Herning som
omdannede den
til superkiosk.
Efter mindre end
et år blev forret-
ningen overtaget
af Vagn Dahl,
Timring . 1983

blev den solgt til
Birthe og Preben

Hansen og senere fra L992 Knud Madsen. Efter årtusindskiftet
blev superkiosken nedlagt, hvorefter bygningen er anvendt til for-
skellige formål. På grunden er der nu opført en bygning med an-
delsboliger.

Søndergade 1.
Købmandsvirksomheden kan dateres tilbage til 1,906, hvor skole-
mester Christen Jensen, Timring i en forholdsvis høj alder gik

ind i købmandsbranchen. Bygningen var
opført 1895 af tømrer og snedker Jens

Nielsen.
C. Jensen var lærer i Timringfua 1879 tiL
1906.
Forretningen blev i l9L6 overtaget af søn-

nen Adolph Jensen, som drev den til
1931. Adolph Jensen solgte forretningen
til Th. Lillelund, hvorefter han blev køb-

mand i Randers. Her døde han i den høje alder
af 96 hr.
Th. Li[elund følte ikke behov for de store forandringer. 1930-

erne var sløje hr at komme igennem, for der var ingen penge mel-
lem folk .I 1942 fik han en spiritusbevilling, og der blev gravet
kælder til opbevaring af flasker, så de kunne holdes kolde om
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sommeren og frostfri om vinteren. I januar 1942 var det så koldt at

selv sodavandsflasker opbevaret i butikken frøs, så der stod stiv-
frosne sodavandsstænger op af flaskehalsen.

De nymodens hjælpemidler som dybfrost
m.v. kom ikke piltale, men skulle der findes
specialiteter som kandiserede mimoser, vio-
ler og rosenblade, fransk vineddike med
timian, oliven i forskellige sorter, konserves
i spændende udseende, ja så kunne man gå

til købmand Lillelund.
Th. Lillelund var ejer af en Plymout årgang
1934, erhvervet i 1938 og lakeret i 1955. I
197 5 kunne de seks cylindere stadig gå i

Eang, når nøglen blev drejet, også selvom bilen måske ikke havde
været i brug i flere måneder. Den spandt lige så veltilpas, som de
store huskatte, der færdedes i købmandshandelen.

Købmandsforretningen
ophørte ved Th. Lillelunds
dødi 1978, hvorefter hans
hustru, Ragna Lillelund,
blev boende i bygningen
til hun døde i 1987
I 1988 blev Søndergade 1

revet ned som led i byfor-
nyelsen. Sommeren 1989
flyttede El-forrefiringen og
slagteforretningen ind i

Th. Lilletund foran
forretningen

stueetagen i den
nye bygning, mens
der var plads til
forskelligt i øverste
etage
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åyryryÅilD



Bredgade 15.
Alfred Knudsen
byggede ejendom-
men i 1915, hvor der
i den nordre ende

blev indrettet kØb-

mandsforretning. I
den sydlige ende ind-
rettede Frederik
Svinth en cykelfor-
retning, Alfred

Knudsen var købmand nogle fa år,
hvorefter

Simon Weis Christensen overtog forretningen.. Han var gift med
Ellen Lili Christensensen, født Sommer.. Simon Weis døde r

1935 . Af de kommunale skatt ebøger, der deng ang yar offentligt
tilgængelige ses, at Simon Weis Christensen havde en solid for-
retning, der gav et stabilt udbyfie.Derefter fulgte en tidligere
kommis P. Trillingsgård, der i 1936 flyttede til Ringkøbing.Chr.
Nørmøller Jensen havde derefter forretningen indtil 1943, hvor
den blev overtaget af
Hans A. Nissen, der i 1939 var ansat som kommis hos købmand

Jens Jensen . Hans Nissen flyttede til Ikast
i 1959, hvor han blev forsikringsmand.
Gennem alle årene i Vildbjerg gjorde han
et stort arbejde for idrætten, hvor han ofte
var den drivende kraft, når boldbaner og
materiel skulle holdes i orden.
Under den sidste del af 2. verdenskrigvar
han kontaktmand for en Bruppe, der samle-

de våben op til brug for modstandsbevægelsen.
Det er der bl. a. berettet om i lokalarkivets årsskrift 2001.
Svend Træholt var derefter den sidste købmand i forretningen på

Bredgade 15. Han rejste fra byen i 1972, hvorefter Aksel Jørgen-
sen indrettede grillbar Der var grillbar i 13 årr, men da det ikke
kunne lade sig gøre at udvide lokalerne, flyttede Aksel Jørgensen
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Til Bredg ade 5,hvor der forts at er kiosk og grillbar i den gamle

købrnandsbygning.

Østergade 17

Ejendommen er oPført 1921, og

det første købmandsPar var Kri-
stine og Marinus Nielsen, der

drev forretningen et par åtr. Deref-
ter fra 1923 - 1935 var det Husted
Christensen, som i 1935 blev

afløst af H.C. Hansen, som i 1946

solgte forretningen til Edvard
Christensen. Den sidste købmand på Østergade

1,7 var Svend Jacobsen, der var købmand på

adressen i25 ir fra 1960 til 1985. Han blev udlært

i Ålsø og var kommis nogle år, inden han blev

selvstændig først i Herning og senere i Skive. Da

han overtog forretningen var der 7 købmænd i
Vildbjerg, men efter ved lukningen var der

kun brugsen og F.C. kolonial, som kunne

stikke og bekende. I handelssproget betød det,

at man havde varer af alle kategorier.
Svend Jacobsen var i mange år i bestyrelsen og senere formand

for Midtjydsk Handelsforening. Foreningen blev senere sluttet

fi sammen med Herning
Købmandsforening, hvor
Svend Jacobsen fortsatte
som formand for den nye
Midtjysk Købmandsfor-

E enmg. uennem mange ar

var Svend Jacobsen brand-
foged for det lokale
brandvæsen I 1985 opret-
tede egnens dyrlæger en

39
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Til notater.
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Dec. 2004: Den nye sognepræst
Rene' Vejen Jensen foran Vildbjerg kirke.

2005: Maskinfabrikken PCP får nyt
indgangsparti..



Dec. 2004: Aage Jensens købmandsforretning
på Vestergade blev til en 4-etagers bygning
med 3 lejligheder på hver etage

_l
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April 2005: Tømmergårdens butik tager form
som Råd og Dåd byggecenter.



Juni 2005: Forretningen IH Mode holder
20- års jubilæum.

L2. Juni 2005: Unicef March



I
Juni 2005: Pælespor fra jernalderplads,

fundet ved udgravning på Lysgaard Mark.
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1.0. juni 2005: Det nye boligområde,
"Mølleparken" tager form.



28 juli 2005: Vildbjerg Cup: Indmarch på
stadion.
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2005: Byggeriet på det nye ptejehjem/bosted
er gået i gang.

3
n-"

]l



16. juni 2005: Ivan Kristensen holder 25-års
jubilæum og stopper som forhandler af
Radio-TV samt sportstøj. Forretningen
videreføres af HenrikStousaard..

Juli 2005: I årets løb har der været
gospel i Vildbjerg kirke. Her udendørs i
forbindelse med Vildbjerg Cup.
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3. okt. 2005: Krocketklubben holder
indvielsesfest for det nye Klubhus".
Huset tilhørte tidligere Lærkereden i
skibbild.

14. okt. 2005: Parkalld er ryddet for træer
og buske. Der skal nedlægges varmerør



14. okt. 2005: Der nedlægges varmerør og
kommunikationskabler langs Lysgaardvej til ny
skole og nyt plejehjem/bosted mellem Vildbjerg
os Timrins.

2005: Vildbjerg kirke fflder 100 år.
Billedet er fra omkring 1950.
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