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Forord

En række personer dels udenfor og dels inden for Lokalhistorisk

arkiv, har igen i år Eort en indsats for atfhsamle et årsskift.
Yr gør det med glæde og håber, at mange tidligere og nye læsere vil
tage godt imod skriftet og få glæde af det, der er fundet frem.

Sidste år flyttede lokalarkivet ind i skolens administrationsbygning

sammen med arkiverne i Nøvling og Timring .og venter nu på et

endeligt opholdssted, så der kan falde ro over såvel materialer som

arbejdsforhold.
Der er udsigt til, at lokalarkivet får lokaler i den gamle gule

skolebygning, hvor der også bliver plads til at huse forskellige

arkivalier, der er opmagasineret andre steder.

Ligeledes venter Kajs autografmuseum på atblive pakket ud. Det har

lokalarkivet også ansvaret for..
Lokalarkivet er interesseret i materialer, der har relation til personer,

bygninger og foreningsliv. Måske ligger der i skufferne beretninger

om oplevelser, der er mellem 50 og 100 år gamle. Måske ligger der

et billede, som lokalarkivet er interesseret i. Et billede med oplysning

om navn og eventuelt i hvilken forbindelse, det er taget-

Der ligger sikkert gamle foreningsprotokoller eller avisudklip. For

bygningernes vedkommende, fortæller et skøde meget, men

lokalarkivet er stadigvæk interesseret i håndværkere, der har bygget

husene. Også nyere ting har interesse.

God Iæselyst.

På vegne af lokalhistorisk arkiv

Kristian Mosekiær
Knud Sørensen
I{iels Korshøi
Arne Sørensen

Else Marie Lysgaard
Karl Gregersen



Vildbjerg gennem 100 år
v/ Arne Sørensen

Sædvanen tro er der også r åtr et tilbageblik med glimt om Vildbjerg
sogn med særlig focus på årene 1908 - lg33 - 1958 - 1983.
Kildematerialet er hentet fra lokale aviser og diverse protokoller..

Vildbjerg for 100 år siden: 1908.
I de første 10 år af 1900-tallet blev der taget mange initiativer i

Vildbj ergområdet, noget
byens videre udvikling.
I 1908 satte sognerådet et skolebyggeri i gang. Byggeriet var meget
avanceret i forhold til, hvad der var sædvane på det tidspunkt.
Skolen var arkitekttegnet, hvilketvar ret usædvanligt. I stueetagen
var der 6 klasseværelser, således at der åbnedes mulighed for, at
elverne kunne gå i skole 6 dage om ugen i stedet for 3.
På 1 . sal var der indrettet bolig for de 4 ansatte lærere, Th.
Thomasen, Jensine Jensen, Magnus Søby og Maren Nielsen.

::

som viste sig at have stor betydning for.



Skolen blev indviet den23. november 1908.. Indbudtvar
repræsentanter for skoledirektionen og amtsrådet. Der blev serveret

kaffe og brød på kommunens regning.

Byggeomkostninger incl. Varmesystem og byggegrund androg

49.130,00 kr. Det var mange penge efter den tids forhold, og når

sognerådet så oven i købet havde planer om at overtage det netop

etablerede elektricitetsværk og lavet gadebelysning, var der mange,

der fandt, at sognerådet ødslede med pengene. Det gav sig udslag ved

sognerådsvalget det følgende år, idet ikke dn fra det siddende råd

blev genvalgt.
Set i bakspejlet vil vi nok sige, at det var en god investering.. Nu
kunne hver klasse få sit eget rummelige lokale, og der var mulighed
for, at børnene kunne få flere undervisningstimer. Skolen fik da også

fra jan. 1909 status som købstadslignende landsbyskole med 7
klasser og 4 fastansatte lærere.
Murermester på skolen var N. P. Nielsen, men der var også andre

dygtige murerrnestre. En af dem var Jens Albæk, der var kendt uden
for Vildbjerg., hvilket fremgår af anbefaling side 6.

Ikke rå fieldigt
Ved err del nybl"gninger i Yildbj*r§ rtir-
ti*nsby er der optørt dybe kæIder-rilt-
duer, uden at disse er f*rs3rreele m.*d
gelænder. Set hænder jæv:tligt, at børn
faldsned i disse faldgr*b*r.ll.{*n ikke
der burde ærrdre* nog:et ved disse frr-
hnlrl / *

Hvem HloR
mursrne er ?
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Vildbjerg for 75 hr siden: 1933.

Andreas Tanderup afløses som sognerådsformand af Anders Jensen.

Skolerne ledes stadigvæk af Thomas Thomasen og Carl Jensen og
sognepræst er P. Bastrup
Landbrugets økonomi er dårlig.
Mange af byens arbejdsfolk er
ledige. , mange var i
skatterestance, og sognerådet
vedtog at tndføre en midlertidig
ordning omkring de gamle
skatterestancer.
I rigsdagen var der
opmærksomhed på den lave
indtjening, der var for en stor del
af befolkningen, og der blev
derfor indgået forlig på en række
områder. Eksempelvis blev
kronekursen sænket, så

landmændene fik22,40 kr. for
deres engelske pund i steder for

høj st 20 l<r. Svinekort kom til, så kun svin med "kort" kunne
udbringe højeste notering. Der blev rndført vinterhjælp for de

arbejdsløse, og rLøbet af foråret blev vedtaget en Iov, der lettede

forholdene for de socialt dårligst stillede . Tfølge

sognerådsprotokollen blev der i september uddelt "kødkort" iI20
mindrebemidlede familier (beløbsstørrelse fra 20 -40 l<r).

Slægtsbog.
I august 1933 udkom "Merrildslægtens grene" Bogens forfatter var
Chr. Merrild, Lundby, Roskilde. Han var født i Merrild og havde
med hjælp fra andre grene af familienført slægtens historie tilbage til

ffi{"uffi
r lllr&

I {rrli 'rl lI e}kt*bør 1T}4.----.._.:-_-,--

I.i,I!:i.1s *i $a€ei:{* {ri*{Erl*dsl
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1690, da Knud Madsen var forpagter af Merrildgård., der dengang
hørte under Sindinggård.
4 år efter slægtsbogens udgivelse samledes ca. 200 af Merrildslægten
til afsløring af Merrildstenen.

Ejer af
gården var
Mads
Østergird,
gift med
Else, der var
af
Merrildslæg
ten. Dagen
var startet
med
barnedåb i
Vildbjerg

kirke. Pigen
kom til at
hedde Karen
Edel Merrild
Østergaard.
Mads og Else
have ryddet
laden og
dækket til
spisning for
den store
forsamling.

Lokalarkiver
har i øvngt i
1987 faet
tilsendt et

bagudgående efterskrift, der fører slægten tilbage til omkring år 500
til et par ved navn Ansbert og Blithilde. Slægtskæden rummer navne

§*rrild §fen**, afil{rret d, Ig.*?.*I{}37.

,



som Kejser Karl den store af Frankrig (81a-840) og Adele
Robertsdatter gift med den danske konge, Knud den Hellige(død
1 086).

Politibetj ent i Vildbjerg.
Amtsrådet har beskikket
politibetj ent i Københavns
politi nr. 951 N. Chr.
Pedersen til fra 1. august at

regne at være landpolitibetjent i
Hammerum herred med bopæl
indtil videre i Vildbjerg.

Ulavligt bal
*,* nreder:s-Vind 

i ig ldrætsrore: r ;

,T:: !allrå r{nud.seni Horcl i V,lt:
lr;Tftll,to:n fire be{ente fra }t*r,,,ri rrutetle[ Ior iit undermge, ollt l:a jvar l*viigt. IJet yr-qte xig at alle hnl,
I l:r.:f llro{: nrcrt t.n,iriå;, il;,I,'.ir)(r lla t,rnthng lhdl:o]dfnr-r,ri*o ,,,iltrrftcn tl .]i,rlene rll,:r nicJlilr;li
Ii r r r l n(i rrr*ri l*r I r r r reriru: i,irn t ifi.;;;:_.
rJ*r kun stud r4:for-l *{ n;tyn nr*n ;l;
luucl rrrlt st illirrg r:ilrr. hlcnrstcri. liL,,
[(:ru: vår sål*ei*s ikke 95,16;gu i iuir,,,fi:rstand, I,-rrr rningspri:iotiåi te;; i,;;
ikke va:ret f11n, hicitor d;;;;;ffi,
r:tsryretsc url blive d"raget tjl ansr,xr.
!§ rnan vil k*mnre ril at betai*'f*..
I1'ste,lse.safgift af t iff*i, A, f,rånlnr,,
tiendes rrlovilg. Åf d*ne tilfælJesil
nr,tn, at ft:reningcrnes ledelse "skal-'sorge Iqrr al l,lar,,e alt i frrrSkriftsnpessl
old*n. Politief vrl åbenb;rrl tii;i';;
skarper.e fl-ern or,er frlr de ;;;;;;T;,
rrr i ngs|:* I I *r, a f h vi I ke,io*i *-ii,t'n, iii,,
r";t:ref h;r I uvrjs *flenti ige.



Vildbjerg for 50 år siden: 1958

Som det fremgår af de
udvalgte udklip fra
Vildbjerg tidende, var der
valg til sognerådet den 8.

marts.
Ved konstitueringen blev
Carl Pedersen genvalgt
som sognerådsformand.
Det nye sogneråd havde i
henhold til
sognerådsprotokollen 2

væsentlige opgaver det første år. Det var forbedring og asfaltering af
en del veje samt de fremtidige skoleforhold i Vildbjergområdet.
Arkitekt Hempel Lemvig fik i august til opgave at fremsende et
udkast angående en tilbygning til Vildbjerg skole. Efter et
orienterende møde i Rødding, bl. a. om fremtidige skoleforhold, som
må ændres efter den nye skolelov fandt sognerådet frem til, at de 4
ældste årgange skulle overføres til Vildbjerg sammen med
førstelærer Nielsen. Rødding skole skulle så fortsætte for de 3 yngste
årgange.
En underskriftindsamling blandt Røddingboerne fremsen dt 22.
dec.1958 rokkede ikke ved sognerådets beslutning.
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iu*,lil Lrstrlir*{ r1r'Jr:frrl*rti* Jr:lrs,rit n1f lrrlfiirrurr:i i{rtirir:j i.t1:;: :iri.i i Slri.

Samme år grundlage en Vildbjergdreng, Peder Lysgaard sammen
med sin fætter Johs. Jensen et nyt benzinselskab, nemlig Uno-X.
Første sending kom til Herning 8.maj 1958. Her havde de fået to
mekanikere interesseret i at betjene et salgstankanlæ5. Der var
mange problemer i starten både med at finde leverandØrer) men også
chikane fra konkurrenterne., vel nok fordi Uno-X benzin solgtes til
en lavere pris. Vendepunktet kom i maj 1959, da et tankskib med
bensin kom til Esbjerg. Nu kunne der oprettes tankstationer spredt i
landet, efterhånden som leverancerne stabiliseredes.

11
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fuIelodi: Jfden, han er stRrk . . .

Jyden er jo stsrk og seJE,
lsr eJ fo? så hdt på rej.
men se, tæuderne de ]tan
gsre despe?*i en msnd.

Nyllge$ en -Jydenlend
fik en pi&e i elt tand,
Ja, *å slertr, s,& gru*lig,
ts dst v{rr u*ttuellg.

&txrlderl glle På t,*ad-lrtrinik,
nrr,il *ri tviåt he§ked lran fih,
ktttsl-kkud.[* hr. del}tisg
floJei vr*r frs h.iernlii{ kviut.

TiI ri1 riq:tig r1økrcnnand
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han gav op tr stnerteråb.
dyrl::egex håerr h{tt:s håb.

Også rjer hsn Iik ct »nel#,
rien slags tlnq er t.1 for nrrE.
hyis m1år1 i*o*rrncr Istld gs §ltld,
skal Jeq trække t;endtr url.

§{&ndetl viB]* haue {red,
hpn al "tknm a h*'riet bxel,
ill xnigden:ntertr q,ilt hsn he!1r
ilun s* st.r§.ffit : nrJ, tlei, min

!'P!1,

låu ar& du skant derju dti.
t{*nk, hvacl kvind*rne lr&r li{it,
l'l,rls du var i birrtelr:*d"
(ir{ *§1 &r}den §eg bBt6d.
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o.
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, ten*rt frr:drag rl*n ,?S, {ehru*r kl, ,

. li{} {rg l.;sl"r} lr:rrlerskre,,"et ål 
i

i;:rrrrtlig* rie gljrg;*hlenrle r*tillt'rc i

ag kendidrrter.
I J*r:bindcls* mectr s*gner**s-

,.'alget filrdpr sarntidip r..alg st*et
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farl Petler*eu
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Vildbjerg for 25 ir siden: 1983

Jeg har valgt at lade billede og tekst tale for
sig selv. Jacob Korshøjs bidrag er hans
afslutningpe et indlæg i jubilæumsskriftet,
da Vildbjerg skole fejrede 7 5- års
jubilæum..

F*rsrelær*r I'h" K. ?'homasen holdt *sr alv*rlig *g ir:srr*errnde
talr flar as.

Yecl i*df1t'rningtn i den nye skole hl*v skolen sr.vklasecdeir"
*er bler, ur*rui en larrer mere, og der inriføites rir:nrlærer-

§l',St(:ril.

**rrrred *ar grundcn lagt til alskaflelsc af det L*nraår- *g
tilh*r*fr>rh*ld, <{ervar rrrellem hjem og sknie, s*m t1e*g;rr:gvar af
st*r [rc*dning lor bCIrnen*s opdrag*trse" set v*r ga*ske vi,m t
r**§er i:ery'rlelige ;rædag*grr, r,i dengang havde i flrk. Jensinc
Jenscn r:rg hrre r Thor:-rasen.Jns huskcr e ndntr dcn inderlighed, de
i:egg* lagdr i religi*nsundcrvisningen. *g d* fulgte rleres gamle
elever selrrre i livet" D€ vår glade og srtlkcu når der gik dem g*clr,
*g 'Se 

yfrr ssrgrnodigc, når en af deres garrilc Elcver k*m på
aivrjc"

l-:rrer Tlrorrra.sen l:rrrgte håndgribclige srrairemetoder. Frk.

-§enserr derinrod iravde en rr-rildere, nlrn rrlcgc[ r,irks*nr nretodc,
der fbregik i lrerrcles prrivate stue- Jcg gengiver et ekirrxprl :

§* nrand fia V*ster"-I'inrrirrg, rrrcel ei rtrsm prir"::itivt
rra:t:rrr, giL tir ril Yilclbjcrg [r:r ar k*l:c [*.;rnder.in, son]
lrarr ;ilrid lrcgv*drr: at konstr]tL're, når ir;*r Lorrr *ri fra
kr;br:rarrri fut rlsiraa rri 

"
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?" Ll;*ssc havcie kikvarrr:r, *g ri drcnge fursl*g rid*n
*:rsi at, tlrillt ttcrt nt*gct l-rcrttscdc rttartd. ['igcrrte firr'
t;rli* ql*t til lrtq' Jcl"rscn.

Oa vi ig*n kr:rn ir:d, spurgt* trk.J*rrs*rt rltig, crrttj*g
v;lr n"rr:d til at gsre lrar x.[ dclt srakl"ul* ltlrdrr"rknc
*":x**.Jcg svarcdt: »Ja«. Hutl t*g rrtig vcrå hårrrlrn rg
r:"reri ind i sin stut.
I]*r st*d jeg så og græd ag u:rrkte ;r;1, hvat.l de r rille

ske, F{un §*g flnr min hajrt shuld*r, irak nrig ind til
sig. så r'r:in vertstre Lincl trlrv trulq.k*t ind r::lrd herrder
i:ir:r*r, r*rlrl"rgrunne silkebh-rsc. $å sag<Je hu*: pllet

kxn jeg ikke f*rstå- at du vilk r",rre rlcri til et ssrc nar
af såq*arr en stakkcls n"rand i tænk. hl'is dtrt var tlin far.*
Åfscraffelsf,n r'*.r fbrhi; dcn var trård, o§jesvar f,lov og
fl*rgrædt. da ui kom ind i klasseverelr*t.

I I94t l"r*i<it lrk.Jensens ga*tl* eler"er 40 års jubilæunrsfest [r:r
derts el:iiede , åtæclerkr*n*de læreri*<J*. ?,4 rilrrclr cftcr ar lolialavi-

srt: rlar rr<1k*r::m*t: $å.r d* S?5 deltagerc: §orr,t hotellcts sal kunne
rttmmf, t€§T}*(.

Ila *k*lcrr å:lcv [:ygg*t, fik vi en ung lærrr ved R§.vn tl{. §oby.
I{er"r båev rneget afh*trdr, især af drengene" Han }iunne lå os til at
gå ge*nem h'åde iid agvand, §srn rnan sigtr" !{an ledede 6"- oS 7.

klas*es drenge i g1'n'rnasrik, *g ved et stav*e lor drenge for hele

Jylland blev vi nr. å af *,§ hold, Vi knejstde lælt r:retJ nakkerr, da vi
k*n: hj*m med x,ftentoger.

&{åjrg :iutrclig herrned. sår:rnlen med nrin jubilæurntXykønsk-
ni*g. give Vikthjerg sL*l* en h*rnplir"*ent k:r, at r{*r i dc 7§ år al-
drig har sær€t skr:l*ssrid"

Ir.trd venlig rrilsrn

-facob Korshaj



Vcr*s r$ddar
Ret }:i*rrt r:sdirtåmr rrr §tt *r enxtte ri*a-
xhcr frs tlnrrxarndcrrt. iJr**n* knntmtr
fra li.rrnund*n i-*r Yiklhj*rg.l{*vling-
$inding Husn:;rneisf*rerune, ClLr. §løl-
l*r. Fr:reningen §rjr'rr *it ?5 åx:
jui:!iir*:rr: rn*d rn lr*;t i §ki1:l:ilq1"i\or'"
l i n g trixrscrnrl i ng*hut" {.}rrit:nr, v.lia l i ktrl*
fn}xtis s#ry1 *{ P*i?Å}nlif;t'rl;:§tlr x:rl-
ient Llhr, l!{*il*r r g l}ar*.xr, n:en srr
ftxrd }d*trrrierl§ ål§n har i,"i xll* hux-
*x*nqi bkrrtdc \i$t? *wr. mrxes }'lr.rller.
. []anm*rk*i:i$htti*:! rir stsrer* hll§"
3l]i\oild{.,ncs ,lrld k{}tlgerfi{:s, UiLrr li.-t lu.li
kutl d*. frq:rrxte i*r*§u: t. J*rdhrug*t
lrunr li1 l];r*t:rx'k r::nkring 4$,1{i iir filr
Xiritltrs, r:.q X.'fl]0 år st'n*r* f;rndl ri*n
lrrr.:te gll*jrrins sl.r:d.

Jubi[erende Sardere
I år l'rtiu,,er llen Htngelig,t l.!,;g;:xit 33i
iir. ILln tli:l *r ihl,lr: kltl: i triri:t:rrhilrn,
rr",;r n .;uhilr'rt:r. I );r { iardurii,t t':titi(, :t: i, :r

I lirrnirrq r:g l.lrtrr,:gn klkni g*rtr;i 1 ir-ir'

sirmlirg p,i I'{i.rlti liyd* fr;ir'l*u:itxt kltnrtr
l:trrn §r.irr: ikl..,: iiur"r, {'\rj ii}$ 11} ili'3
juiril;rrtc tq1 ;§1.'i ;ir: .':g l'ir;r !5 ;l rs l.le
ir:fi" rJrl l:llr r"il't"q.1 I:l\:/J i {tr'(1{ r:ri:'
r*:it:.q*i: i irti ;ir:. i:r" iij:ri:r l,k:;tt'lis,,:u. I lt:r'
t:in.q, trI*[r;ts' tr l;l;r*r:*, !'{r:rlir.rr, §.{-1.,
l 
r'",:ltlrxt::r. l.t i ld l:lt rx,'l"ir. :ii r' : *ilrT,§.:r.

,\.'.#
t,,i'11r r r{ hnri{l l'". åi.'th.'i it'll. } l":l'Illrlf.

{ "{}{)il å:egejstred* tilskuers til t* §Ffsrelser
trf*itlplagl og vilti§.
§åd:in v&l: Tilclbjerg-re-
vyen tr$§t.
pXse publikurxs*ræssigt
blet dr* rrn stsr suf *:e§
tnad I.0U0 tilskucre til op.
forclxer:ne i u tlrlkenden.

3,*{} ruirtil* ti} §rnr'ralsrorgn i E*t,, {ier *r hul i, *r nalarl$gxI:i
tr'ildhjer§-hpll*n Isrdir§ *flsr. kornrmun*kg*§eft, ssbefgrfie§-
tnir:ldag, mftl§ {i§{l ot:*ryJsrftle Lqr{r,u*n r*drr ntand*n (il åt
iiflss-§lrelTliqr*$, §h,tl'r* tle* $g ssårri. flct hfa-
" f i lrar el kæmp*hrl*nt - d*t *t:r h,1ælp ' l:!{p §vqp1 r.'il hJrl-
5:*rstr:" Vr!{tbjerg hsr ket}rj*. pe icn så s$*8*t silxråti{}ri?
r§ i,.i stsktr etl teyy ir:ed bid. - I:'r$r' f§i§{rsri. fareSl*r
'eåIl& {lat *tte srxncl st*rr rr.rr'- frtp'tl }lctt h;u åel*v sur og giii
h*idiindledni*§r;nuRlrnr-.rei." ude-'*for. fnrligl1"*,n txrrgr:re$"
Ile{ gjorde puhtr.ikunr ,rrg^sil otr t{'ren, il,"ir- o,gs.§ *fr-l.*ertle *r,::i-
J§tFlg§illt* gndsstsr$ §$ scr, i{e kfln{il(!3lsr " fr;x fi*g*er§.
l,r:rr l'{:t'l se[r, at v'*!-s sppr: tlå rltr tr ltrr trlug. tii lillt, *r*egt.e,ie*rn* 

LL].iilX;Jll,§ ?Xj",*i;I,å
r,rrtr,l*l'.

X{r"ll midt i spand*r:
\.'ittis v*r »§::dr I'is*Er *red
br.:rrg*rt:steireiR r.;§ fr**n B* d*n
popu3§rs nr*kr$i ^§*r er rli
hul nt iqit i strr*ndt-.n".

Itrtv3. med
*1åIlg* i:rill*r
Vilslhj{:rg-:?1,;rr;: t:r *;r t*h;11 .

rrl')'. eri r;$§*t: er dert. gg rltq'l-
l*m, I;:iitrc.n trs gri*e:re riå*de
:»a:: ikl:* at urr*i€ :;i6g <.i','er, at
il*{ I}.kki:dr$ .?§rh*k!tll ;}1 ri1
iE*nr:i:;:r så æa*grr ling *g {fi
§rl 1l+ &**S.rile grrr;ll :rå §l;*!!§u
f+r.tki:ltrige brillarr" riafir drrt
bit:r, lllfælti*i, ^ sp**d*url* ft:;l
{i*t frrr:atr:rr*n*r: *ller f*r,
tntndsk*nCe lrl dr.t satiriske og
ir*r:ishe.
l-i*. *t*o §*ngei anr !'iidbir:rg
st?§* t]!'*n r+r*ri d*n st*rr *ta'
li*r *g det lill* t'*nlerrlru, *nr
*y*rl ir**d brE:#$4:n. <J*r k*:rer
på rkinn+r. {}g {r*t tr:itrJbjerg
sr:*r h1'er: nretJ ele t.r:;rnge lcot:r-
iltufi;t[u *]encl+ntnte. sam fiti{n
tklir r,+,d,. trveri re&* s.ki*t x.iill*
rlP l)"l+r:tt,

t6
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t J , ... Træer fgen
1ft1.1',.1 ;1;r i i if..r_,i r:itilf,:] : i;iril;,ri"*,t',,;-.,,', iril,r:,...*- : Jt.:.r:;.;A::,..,:i_.. 1i,.-;.r"t r,k,j c.,-1 i:.1'.r1S j)i,r.;,3;i,. 11;,,,;i:i:l:Lt fi;it. §ti i,",,u"i,o, ,i,., ..,,.*.,

,lt,t 
"*:i::llt: lt]i,.:ri t.ir;ir,,i.,r".. 1i,.,. r.11

i;i'i i ;;;{j,ti l:, ;fi;.111,, i,.,r n,,,.. ,rrrrr,- 
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frdsr*rte
Xr#dåjerg-

dI@
l:;t åiyFik{ !liti:»irlr§'h,r"{urit
l)h:rl'i irår kr'rrt lilIf*:rtii{1g. [.:tr:i

t lt i:r-vr":rS l(Xl-jrr,LilLi f rt:*§tt,
,"lr:r Lt*l'nrt.lr: hr's r.,) Fri":r'l
:lirrlticr. ton:rn't 5r'. ,\4. 1..:ttlr'

sr:n. Lifitl, dtr lt;it' rnr:trj 'iin* t:ltt

sneis r-;iif hlirt htstrl:+lri*ilrt',
§:l*§ni11g r*r§rr:it!{rr l}3r ti{li§'rr{:
§,åf int*r*sse {r.,r. l.'ildbjtrft{s
hcstFlrukr:,' iigr,rgn. nien l;rL

rrt kuntrc ()x,hf;t"firt den, sku§lt:
i11111;q:*l by§94. 1.3*t §ittitt$r nlssr
ikhc, $€ så bt1ts"' dt:l ihkr: {il nrr'

titt lilr{i *er: Jt;ittt'itj!, ttrtJrlltr
rrrshrjsrs frlrriut r:j'i:r, $vtr:t1-

kf rn'lBs?;i:r C?:r- :l:ltljal' j,ltl'11'

l3 rlrigurir':, t'ildti:l';:c..
l-}en 1:rl:ittll(ULrit' :ti:'..iFl;l i rtv i

l:ruq i \:ilrlL;,'t'1{ '.tl i,rr f.'r rlr *i
tl,:t! r,.'m ,i.:rt;til*lri.l '!r'Y1 iirirte'
;lf xlags*n i helt: li!sltl':(.
{;J*n(:nr tJr: siilll* *r*ngr l}r
-\åd lt(:r,ir1\r'!1,:i)!li:rl:"i $t,ti*s
l-lrlri:i tr.t ir'.lk;i('l; rr;ir f iI'.1'

hj ilr§-[: crrttr* §]i1t I 1rl t]tr:I !ii{la.t L:

slykk* rtr,i 1'rii lcivk*n rltitll iti'

.Ct i 1,1:cit lii itt,:n lilr'{: .ill'h{19Årl]
!i:il S{}:'iiltlt ilJir(l :,i: Jl }tt:.itlS
Li! i!!:!t

ll:,1 sin+ ii;-r: .*]."'1.{" .ir!}i:t' ,rg

l:imi:rr:t i:,i r,),r': ki**.. ug med
9i,$e slrrt§. 'rlttsliårlr: *nUh:
s{}r* r::-r t;iJi:*i r': 13iir; 111.rlr;rir:

Lride fax- {!i}* +r i{ilti: lidt rrå
dci .j:,:;t:r: ;r:ri;i^1i: ^ l1;.t' (tk" i'
r,;igellt r.rililfl:i i tit:t:g §r']*ntlrr
f tgt'li å{it'i.l i+'.i,;;!ir'r i L:};*l:r.

§ir"l*r: i*tll,lsler:n ;rf dr:l lryr l:;t'
pat t '..:i.ih;+lt i'*ri rr,!rtt ;t:

*lriitgi;<is::, ??:rr (liill sirtl-,it.
Iilir.rt§:: t:ij!: tt:1ii:. ;r:1 st:*li*
[^]i1t::: g,,{:,}i{e tit; l}i{ jrlrrl;l'
,.-t-e .---.-9 å--+ ,- . -. - ,. iIUJ[i.: :]ir-:fi ii]i(':-t'\s.' :l i :l!.1;l

§* j :, r,:n §{}l-: ;rii:a:,:i.ri,lrpj t'u llr::
ir:t, rt.rtdt. ;xi :::;t,: +rigin+lr
irjrtl, !'.:j1ll ,tl' <:itt :";tit' ]:rttqt
qå§. ,..1{.:,', §iixic I:t1io[:u ble'
fr;* gl*t til i:ri'i!'iil ii:1:r:t:t:{ !3i1 {l:
ll ;lrl",' r.:l: :: - .1 t :1' t' :.:tt' f itr: s'-cp* ud
,,!! I rarrtlttl.-,;\{1\
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En beretning om ruten
Ørnhøi - Timring - Vildbjerg - Herning,
Af Jørgen og Willy Ovesen

Vi vil begynde med far Kristian R. ovesen, som var landmandssøn
fra Torsted.
Hans interesse for biler var der allerede i hans unge dage, hvor han
jævnlig kom hos kørelæreren i Tim, og hvor han engang imellem
lånte en af kørelærerens biler.
Efter en kort periode som landmand i Tim startede han en
vognmandsforrefiring i Nøvling, og i 1942 købte han ruten Ørnhøj -
Herning af den daværende ejer Johannes Lund.

I1943 flyttede vi ind i det nye hus beliggende på Søndergade L7 i
Vildbjerg, samtidig blev også garageanlægget med plads til 3 busser
taget i brug.
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Garagon nodbrændte dog allerede den 15. maj L947, og Blev derefter

opbygget igen med plads til 4 busser.

Efter anden verdenskrig, deltog far samt en af hans chauffører Kaj
Rasmussen i aftrentning af fanger fra Neuengamme, som er beskrevet
flere gange. I denne periode blev ruten betjent af en ombygget
lastvogn, hvor ladet blev erstattet af en skurlignende kasse med
bænke langs siden, og de passagerer der skulle over Trehøje bakke
måtte ud og skubbe pil, da den generatorgas drevne vogn ikke kunne

forcere bakken
ved egen kraft.
Far var lidt af en

"gør det selv
mand", Han
reparerede
busserne, ja selv
hovedreparation
af motorer,
ligesom han også
malede et par
busser med mors
Nilfisk støvsuger,
og resultatet blev
godkendt af J.

Øntm Petersens
karosserifabrik i
Herning, da de

satte deres

firmamærkater på
bussen. Han

.-- '..,- i :,1§ f,.:,r. .,. flyttede OgSå, 4- '..-_ *it *1..1..r---,t {_- 
1'4" #l*il{,'*)*n J

, ,.L'..r,;,. 
- 

,,,f, f ,!,.,1 i;..iiiii,,,i",,:: r'.,'r:,,i, karOSSeriet fra en
ældre Chevrolet
til et nyt Volvo

chassis. Her måtte han dog have hjælp med at tilrette forenden, af
karetmager Hans Petersen.

NHN NORSKE RUfiJTiRINfi
og politiske fanger 194#-45

Hf DRTR I TÅi(KNTfrlLIGHTT

Wisti*n *r,trsen
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Da vi var børn, yffi der ikke noget der hed lommepenge, så vi måtte
hjælpe til efter skoletid, med at billettere i bussen, løbe med pakker,
og hvad der ellers måtte være.
Da der på det tidspunkt ingen tipstjeneste var i Vildbjerg, var der
nogle interesserede, som spurgte Jørgen om han ikke ville hente og
bringe tipskuponer og få dem stemplet i Herning, mod et vederlag på
5 øre pr, række. Senere overtog Willy tjansen, da det var hans tur til
at være med bussen.

I dag er det hovedsagelig passagerer der befordres med busserne,
men vi husker den alsidighed af opgaver der var dengang. Vi kan
nævne, at der på skiftedagene d.ll5. og d. 1/11 skulle transporteres
klædeskabe og kommoder. En enkeltfuret plov eller 4 hawer, ja
endda 6 halve svin (dog pakket ind i store plastposer), kunne der
være påbagagebæreren, og på taget kunne der placeres jernrør, rund
- og fladjern, cykler og barnevogne

&lF ffi:l
#*j', M;:"

§*r *n §*nEr?*;ltlåg *n n3," båt i x*øbssk&cn"
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Det skete da også at, vi måffe
hjælpe en kunde med et lille
lån, hvis pengene var glemt

derhjemmo, og vi løb også

ærinder i Herning for vore
kunder.
Vi havde også aviser med, de

var bundtet til de forskellige
købmænd, hvor abonnenterne
kunne hente deres avis. Et
ekstra bundt på 55 aviser
skulle foldes og presses

saflrmen på en bestemt måde,
så de ikke åbnede sig, når de

blev kastet ud. Man kan vel
nok sige, at rutebilkørsel var
mere alsidig dengang.

Senere fik vi hver vores
uddannelse, Jørgen kom i
lære hos Købmand

*.,ndrr b*rx tr3gg*t garage*nlæg
på Hi*jl*væi,

2t

!

§næ@iltE,iiffi§§Æåt th§pilif :1,ts.+s:t::l

Det var hårdt for d*u unge
m*tlhjæilpnr* då,;...,..



Svend Iversen her i vildbjerg, og Willy kom i lære som mekaniker
hos Volvoforhandler J. ØstergaardVejvad i Esbjerg

Efter vores soldatertid arbejdede vi en kort periode i hver vores
fagområde, indtil vi begyndte som chauffører, først Jørgen og senere
Willy.
I tiden 1963-1964 udvidede vi vort garageanlæg til at kunne rumme
yderligere 3 busser med en længde på 12 meter, i det bestående
garagearLlæg var der kun plads til busser på 10 meter.

Den 719 L964 afholdt vi stiftende generalforsamling i firmaet
Vildbjerg Rutebiler A/S, med det formål fortsat, at skulle drive rute
og turistkørsel.

Efter totalbranden hos Mekaniker H Juhl Risom, tthød,vi ham, at
han måtte benytte vore værkstedsfaciliteter, dog skulle vi have
mulighed for at kunne reparere vore busser.
En sådan aftale kom i stand, så han kunne fortsætte sin virksomhed,

: * indtil han fik
,,1 ,,,, bygget et nyt
,,r',,,,,* VærkStgd.
,',;..,,.r.,.r Efter i en
,t:i:::t: t:. I

.' .,' ,,1 TT, ', : i Herning så vi os

.ii,:lll,l.'. "i' 
I nødsaget til at

i;;':t,.,,.. 
I nedlægge den,

' da den i længere
tid havde givet

årrække, at have
betjent ruten
Timring -
Albæk -

underskud, og at kundegrundlaget stort set ikke var tilstede.
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Efterhånden som garageanlægget og pladsen var blevet for trang,
besluttede vi at sælge Søndergade 17 til Indre Mission, som kunne

bruge bygningerne til missionshus.

Vi havde i forvejen købt en byggegrund beliggende Hjejlevej 2, hvor
vi i samarbejde med firmaet C.C. Contractor i Herning, byggede et

nyt garugeanlæg, bestående af administration med tilhørende
venterum til firmaets kunder samt garugeanlæg til 10 busser,hvoraf 2

rum var separate og indrettet som værksted med tilhørende lagemrm.

KeJ Ra*mu§*nn Lar* .I*sp*rx*n *g clff. *v*xen

Den sitfire bus, til venstre' er den bns som

Past*r Kr*gager §:ær*b*rg
kørte sin fbrstc *pani*:.:§*:§e i * [$5*
nftsd Chr, #v*s*-'§ bag ved rattet.

Far mente at tidspunktet nu var inde til et generationsskifte, så den
T.december 1976 overtog vi alle aktier i firmaet Vildbjerg Rutebiler
A/S.
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Endnu en skelsæffende dag var den 1. august 1981, da
Trafikselskabet Ringkjøbing Amt, i daglig tale kaldet TRA, overtog
ansvaret for hele den kollektive bustrafik i amtet.
Ruten Ørnhøj - Herning blev samtidig forlænget til Tim på hverdage {

og til Husby via Vedersø klit på søn og helligdage.
Lokalrutenettet blev også udvidet, og det bevirkede, atvi måtte
indkøbe 3 ekstra busser, samt ansætte 6 nye chauffører.
Det blev besluttet at firmaeL pe grund af de større aktiviteter ikke
længere ønskede at drive turistkørsel, men fremover udelukkende
beskæftige sig med rute - og skolebuskørsel.

ll8 t995 opkøbte vi firmaet oK Bus i Tim. Forretningen bestod af
ruterne Holstebro - Ulfborg - Torsminde, Vedersø klit - Tim -
Ringkøbing, privatbolig, garageanlæg og 6 busser.
De 7 chauffører der var ansat ved OK bus, blev alle tilbudt at
fortsætte hos os.

Endnu en udvidelse af firmaet blev det til, da vi af Herning
Turisttrafik, købte ruterne Videbæk - Astrup - Skjern og Videbæk -
Fjelstervang - Herning. Det drejede sig om 3 busser, og de 3
chauffører der betjente ruterne, blev også her tilbudt beskæftigelse.
Hermed bestod firmaet af 1 privatbolig og2 garagearrlæg og 16
busser, og til atvaretage den daglige drift, var der 2l ansatte.

Vi vil afslutte med at fortælle lidt om det atkøre bus om vinteren, når
sne8rgning og isglatte veje var en del af vor dagligdag, for busserne
skulle jo køre, vore passagerer skulle jo på arbejde eller i skole, men
vi fik stor hjælp af kommunernes snerydningstjeneste, og det kan
nævnes at sneploven fra Vildbjerg fortsatte helt til Tjørnng, når det
stod rigtig slemt til.

En anden ting der kan nævnes, var på skoleruterne, hvor vi efter en
opringning fra en af børnenes forældre på Røddingturen, som
meddelte os, at vejene allerede var ved at lukke, og hvis vi ville have
bømene hjem, skulle vi ikke vente for længe. Vi kontaktede
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vejtjenesten og bad om 2 sneplove til atkøre foran os på henholdsvis

Timring og Røddingturen , vr aftalte herefter et mødested, og ringede

til skolerne og bad dem sØrge for at børnene var klar inden for en

halv time, da vi ikke længere kunne tage ansvaret for en senere

hjemtransport. Skolebussen til Rødding skulle være på Parkalld kl.

10,30.

Turen rundt tog normalt2} min., men var først hjemme kl. 1 4,30.

Ved licitationen i 1996miltte vi se i øjnene,at de fleste af vore ruter
var gået tabt, og vi besluttede derefter, at sætte resten til salg. Året
efter afhændede vi de tilbageblevne ruter til Wulff Bus a/s,

og dermed var en familievirksomhed gennem 55 år til ende.

Har Chr. Ovesen fortalt
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Dagliglivet på landet.
v/ Karl Vilhelm Nielsen ,
t. 1923 i Ørnhøj, d. 1985 i Vildbjerg.

Karl Vilhelm Nielsen havde først en mindre ejendom i nærheden af
Ørnhøj og derefter et hus i Vildbjerg. Han var murerarbejdsmand og
daglejer.
Han skrev en del fortællinger, hvoraf lokalarkivet hermed
viderebringer en enkelt: :

Thing, dingeling, vækkeuret kimede og Jens Pedersen drejede ud af
sengen, gned øjnene og gabte ,hvorefter han kaldte på sin kone, som
også kom op. Da hun var ttøjet, kaldte hun på børnene, som skulle i
skole. Der var fartpå, Anna den ældste smurte maden til de andre
børn, som var Hans på ti år, Søren på otte og Ellen på seks år.
Jens's kone som hed Klara, skulle ud at hjælpe Jens med
morgenarbejdet i stalden. Da børnene var gilet i skole, sørgede Klara
for morgenmad til Jens, som skulle køre morgenmælken til mejeriet,

og imedens ville Klara taget et par rækker i roemarken.
Når Jens kom hjem, var det tid til at tænke på middagsmaden og lidt
rengøring. Klokken tolv kom Else og Søren hjem fra skole. De fik
deres mad og fik skoletøjet skiftet ud med arbejdstøjet, hvorefter de
var klar tll at gå i gang med deres daglige pligter.
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Søren lrjulp gerne sin far med landbruget. De skulle rense roerne, og

Søren kunne Styre traktoren, så Jens kunne passe maskinen. Else

hjalp sin mor i huset med bagning, senere var de i haven. Ved

tretiden kom Hans og Anna hjem fra skole, og der blev tid til
eftermiddagskaffen, hvor de hver især fortalte om dagens forløb.
Efter den dejlige hyggetår og den gode sludder, skulle der læses

lektier, hvorefter de alle hjalp til med aftensmaden.

Da de havde spist, vaskede mor og Anna oP, og om aftenen spillede

far og mor et spil med børnene, og sang lidt. Ved titiden fik de små et

stykke kage og gik i seng. Far og mor, samt de to store bøtn blev
oppe lidt endnu, så gik mor ud og lavede aftenkaffe, da den var
drukket var dagen forbi, og snart sov de trygt i deres varme senge.

Dagen efter er det søndag, og børnene kan sove et
par timer længere end normalt, men Jens og Klara
må op og fodre dyrene samt klare malkningen.
Da de kommer ind til morgenmaden, er Søren og
Anna rtøjet, og i færd med at hjælpe de små, så

alle kan spise morgenmad sammen. De vil gerne

have god tid, da det er søndag. Efter oprydningen
siger far, at de skal ud at køre en søndagstur.

Bilen er
allerede kørt
frem, vasket og
pudset, så der
er glæde hos
hele flokken.
Turen gik til
Århus, hvor de
skulle besøge
fætre og
kusiner. Århus

er en stor by med mange flotte butikker, store virksomheder og flere
smukke kirker. Børnenes tante som hedder Marie, var meget glad for
at se familien, så hun stod i døren og tog imod for at byde dem
velkommen. Derefter hilste de på fætrene Jørgen og Kaj samt
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kusinerne Tove og Ninna. Ninna var kun fem måneder gammel, og
de havde glædet sig meget til at se hende. onkel Peder kom hjem,
han havde været i byen for at købe brødtil kaffen. Da de havde
sludret lidt om arbejdet i byen og landbruget, skulle der spises.
Middagen bestod af kyllingesteg med kartofler, sovs og rødkål,
derefter fik de jordbærgrød med fløde, jo det var en rigtig
festmiddag.
Efter middagen legede børnene lidt i gården, mens de voksne
spadserede en rask tur, derefter drak de alle kaffe, og så gik turen
hjemad igen, igennem den skønne natur med bakker og dale og store

plantager.Børnene fik også øjepil et sted,
hvor der var får og geder ligesom
derhjemme.
Da de kom hjem måtte der fart på, for nu
skulle der fodres og malkes, mens mor og
Anna hjalp hinanden med aftensmaden, så
de kunne spise sammen. Senere drak de
aftenkaffe og drøftede dagens forløb, indtil
de måtte i seng, hvor de drømte om storbyen
og dagens oplevelser.

Nu er der gået et par uger, og alle børnene har ferie. En dag spørger
Anna sin mor, om de ikke skal have en ferie, og det mener mor nok
der kan blive et par dage til. Klara taler med Jens om det en aften. De
bliver enige om, at børnene skal på ferie hos tante og onkel inde i
byen, for de vil gerne til byen i deres ferie.
Dagen efter fortalte de børnene, at de skulle til fuhus, og det blev de
meget glade for. De glædede sig til turen, for de skulle rejse med
toget dertil. Endelig kom dagen for afrejsen. Klara og Jens fulgte
dem til stationen, hvor de kom med toget. Anna og de andre vinkede
fra vinduet, og toget kørte ud fra stationen.
Så er Klara og Jens alene derhjemme, det er helt sært kun at være to
til måltiderne, og de må også selv klare hele arbejdet, men da de er
kommet i seng, er de glade for, atbørnene er kommet på ferie, for det
var kun godt for dem, at komme lidt hjemmefra og se andre forhold.
Den første dug, børnene fra landetvar i byen, besøgte de den gamle
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by, og yar t zoologisk have. De fik også tid til at se domkirken.
Fætre og kusin er vaf utrættelige til at søge efter nye og spændende

steder, så ferien fløj af sted. De var lige ved at glemme at skrive

hjem.
Snart står igen to glade forældre på stationen for at modtage fire
glade børn. De fortæller om den skønne ferie, som de sent vil
glemme, men alligevel ikke kan måles ved glæden derhjemme ved

landbruget, at se på dyrene, hvor gederne er rene artister, og på

dværghanerne, når de gttr t forrygende slagsmål.

Jo, der er alligevel bedst på landet og igen at sidde sammen i den

lune sommeraften.
Snart er sommeren fordi, høsten overstået, og efteråret kommer med

løvfald og træernes mange farver. Igen om nogle uger skal de attet
mødes med de fire børn fra byen, som i år skal fejre jul på landet, så

alle glæder sig til julen.

Børnene fra byen Kaj, Iørgen, Tove og Ninna glædede sig til
juleferien. For første gang skulle de holde jul på landet. Dagen for
afrejsen kom, og med den begyndte det at sne, vinden tog til i styrke,
så da de kom til stationen, var der allerede store driver. Togføreren

var bange for, at

det ville blive
svært at køre
igennem, og der
blev sat en

ekstra
motorvogn på
toget. Endelig
kom de af sted,

og børnene var
meget spændte
på, hvordan det
ville gå. Det var
ikke så hyggeligt

at tænke pb, at de kunne komme til at sidde fast et eller andet sted på

strækningo& langt fra julegaver risengrød og gåsesteg. Men de kom
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igennem, og da de nåede til bestemmelsesstedet, holdt Jens Pedersen
der med kanen, og så gik det med bjældeklang igennem det
snedækkede landskab om kap med stormens tuden.
udenfor byen var det knup tll at se en meter frem, men de kloge
heste kendte vejen, så det gik over grøft og gærde, hjem til den
varrne stald, og den ffldte krybbe. Imedens sad Klara hjemme med
børnene, tiden sneglede sig af sted. De mindste kunne næsten ikke
vente, men endelig kl. syv hørte man kanebjælderne, og der kom fart
over alle, for at hjælpe gæsterne af tøjet og ffi mad på bordet.
Da alle var bænkede var glæden dobbelt så stor, og øjnene skinnede
om kap med sølvlysestagerne, duften af vinen i krystalglassene
blandede sig med duften af gran fra træet, der stod i al sin pragt med
masser af gaver underneden.
Så blev det alligevel jul på landet, med alt hvad dertil hører. Efter
middagen hjalp Marie og Tove hinanden med opvasken og
oprydningen. Kaj og Jørgenhjalp onkel Peter med juletræet, og snart
stod det tændt, og så gik alle rundt om træet og sang de gamle kendte
julesalmer til lysene brændte ned. Så fik børnene deres gaver, og til
slut kom juleposerne frem. Det mest spændende var dog
pebernødderne, og legen begyndte med knisse, knasse, løber til
skovs, jeg vil ligge ved dig o.s.v., indtil Marie kom med aftenkaffen
og alt den hjemmebagte julekage og en stor skål æblekage med
flødeskumogmegetandetgodt.Jo,detVarenjuleaftenpå1andet.<
Onkel Peder læste nu en historie om en snestorm, så det var næsten,
som om det var ham selv der var faret vild, og kom til fremmede
steder, hvor han aldrig før havde været og måtte blive der, til det igen
var til at komme frem.
Så sluttede tante med en bøn om bevarelse for dem, som ikke havde
mulighed for atvære sammen med deres kære indenfor hjemmets
fire vægge, og noget sted at holde juleaften. Klokken tolv fik de et I

glas vin, gik i seng og sov trygt medens sneen og stormen sang sin
julesang for dem udenfor.
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Landpostbud cyklede 421.000 km på 37 hr.
v/ Else Marie Lysgaard.

'1' Landpostbud Lars Simmelkjær Larsen er født
. i Nøvling og voksede op i Aulum.

, E, del af sin ungdom tilbragte han på

Sjælland med forskelligt arbejde bl.a. som

ekstramand ved Lyngby - Holte banen.

1. marts 1924 blev " Post Larsen, "som han

blev kaldt i daglig tale, ansat under Herning
Postkontor og fik en rute i Sinding, hvor han

dagligt cyklede ca.34 km. Vinteren var streng,

så hele marts måned foregik til fods.

Efter 2 irs forLøb, den 1 . januar 1926 blev post

Larsen flyttet til Vildbjerg postkontor og fik
ruten Vildbjerg - Røddinglund, og cyklede nu
hver dag ca. 37 km.
I de strenge vintre var cyklen ikke meget

Hvor de kunne. Kaner og slæder blev fundet frem, hvis sneen lilhøjt,
og begge dele var et udmærket befordringsmiddel.
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Medens fabrikant Aage Damgaards far havde " Meldgaard ", og
Aage stadig gik i skole, var det en stor fornøjelse for
drengen atkøre posten rundt. I det hele taget stod landmændene altid
til rådighed for posten.
Det passerede kun een gang at posten ikke blev bragt ud, men det
s§ldtes bestemt ikke post Larsen. Det var sidst i
2}'erne, toget varkørt fast i sneen udenfor vildbjerg station, og
derfor kunne posten ikke bringes ud den dug.
Post Larsen huskede tiden op til jul, hvor der var en særlig
højtidsstemning. Beboerne på ruten var venlige hele året
rundt, men ved juletid var alt indhyllet i en særlig hygge.
Lars blev gift med Bertha, en dejlig kvinde med humor, og en rigtig
god mor for deres 4børn, altid havde hun overskud til at trjælpe
andre, og hun skabte et hyggeligt hjem for familien.
Det var også noget af et tilfælde, at familien Larsen fik en lille
feriedreng, Poul Auensfort. En nabokone havde en ældre bror til ham
som feriebarn, og en dag spurgte hun Bertha, om de ikke kunne
tænke sig at tage lillebroderen. Dette ville hun dog lige snakke med
Lars om, men glemte det. Pludselig en dag kom der besked om, at
Poul ville komme.
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Helge Nielsen, Vind var pløiemester
gennem flere år

September 20072 Glade børnflokkes om borgmester Lars
Krarup ved indvielsen af det nye torv
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Sentemh er 2007:Herninssarden musicerede nå det nve torv.

Efterår 2007. Frank Guldager og Thomas Foldager
ved udgivelsen af lokalarkivets årsslcrift
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Marts 2008: Møltrup i miniature, Bygmester Verner

Kjeldsenviser en tro kopi af Møltrup optagelseshiem, som

sården så ud i 1912. Der er last 1200 timer på arbeidet.

Maj 2008; Et glad brudepar /år smedet hesteslco ved
besøg i den gamle smedie.

Bent Hansen og Johannes Skibild er
b ehi ælPelig med oPgm' en.
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Bevaringsværdig.
Januar 2008: Flot trappe i den gamle gule skole:

Juni 2008. En af de historiske forretuinger
forsvinder, nemlig Lindvigs blomster i Bredgade 36.

En ny Lindvigs blomster åbner i"HØjhuset',,
Bredgade 12.



Juni 2008: Børnene har loppemorked i Bredgade

Juli 2008.: Vildbjerg cykler lukker i Bredgade 17.

Mads Jensen stopper af helbredsmæssige hensyn.



August 2008: Vildbjerg skolehal står stadigvæk
tilbage, efter at Skolens Nordfløj er væk.

August 2008: Lokalhistorisk arkiv holder
byvandring. Her gøres holdt ved den gamle smedje.



September 2008: Ny udgave af Trehøje i ord og billeder
udgives. Her præsenterer fra v. Hans Damgaard, Knud
Bunde og Jørgen Kier hæftet ved pressemøde på Fritids- og
kulturcentret.

September 2008.' Hvor kirkecentret skal opføres er
man stødt på soklenfra den gamle mejeriskorsten

( nedrevet 1972).
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Guldkonfirmander forårsholdet 1958.
Fra v. Rita Rasmussen, Ellen Virginia Hansen, Knud Hedegård, Ellen
Pedersen, Dorthe Christensen, Bw ge Kj ær,Jacob Fuglsang Pedersen,

Erich Sode Fuglsbjerg,Anni Damgård, Ellen Eriksen, Tove Dalgård,
Birgit Jensen,
Kurt Arberg Nielsen, Svend Erik Jensen, Margit Gammelager,
Johannes Jensen, Martin Andersen, Vagr Barslund,
KarstenRasmussen, Henning Jørgensen, Agner Villadsen. Frav. Signe
Kisum.

Guldkonfirmander efterårsholdet 1958.
Fra v.: Anton Thomsen, Jens Henrik Nielsen, Pou[ Mikkelsen, Margit
Therkildsen, Knud Verner Jensen,

Erik Thustng,Børge Godskesen,Ingolf Knudsen, Else Marie Olsen, Erland
Godskesen, Kirsten Schroll, Rita Sørensen, Grettre Brannington, Lis
Rasmussen, Finn Philip Nielsen, Rita Jørgensen, Bjarne Jensen, Lillian
Jensen,



Da toget fra København i 1928 rullede ind på Vildbjerg station med
feriebørn fra København, stod der en lille forknyt 8 årig dreng. Han
faldt hurtig til hos familien, og bortset fra et par år under krigen,
tilbragte han alle sine ferier i Vildbjerg, han regnede sig også som
medlem af familien og ønskede selv at blive kaldt Larsen, når han
var i Vildbjerg, for som han sagde, ville han være en rigtig
'Jyllænder". Forbindelsen med Poul varede i over 50 år.

3 1. januar 1962 gik Lars Simmelkjær Larsen på pension. Han havde

mange interesser bl.a. havde han bier, som han gik meget op i. Et
arbejde han satte stor pris på, var et tillidshverv som formand for
sygekassen i Vildbjerg, som han havde siden 1934 med enkelte
afbrydelser.
"Post Larsen" var en utrolig pligtopffldende, ansvarsbevidst mand,
der sammen med Bertha er to mennesker, vi mindes med glæde.
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45 år med kontor i Vildbjerg.
v/ konsulent Immanuel Møller.

Hvilken opvækst og hvilke kvalifikationer havde undertegnede
Immanuel Møller for at være egnet til i t962 som 30-årig at opbygge
en dynamisk rådgivningstjeneste inden for teknik og bygninger i

Ringkøbing amt. Jeg
blev født på et lille
landbrug ved
Tirstrup, som
familien ikke kunne
leve af, så derfor
begyndte min far
som entreprenør, og
med 2 smilheste
kørte han mange læs
grus til nye veje., så

det var mest mor,
som passede den lille besætning af køer, fir og f,erkræ. Her var det
naturligt, at jeg hjalp til.

De første maskiner, jeg kom
tll at kende var bl. a.

aflæggeren, hvorjeg som 5-6
års knægt skulle banke
stråenes rodender sammen, så

min mor kunne binde nogle
pæne neg. Vi havde også et
meget lille tærskeværk, som
blev trukket fra en
hestegang., hvor mit job var
at holde hestene i gang, så

mine ben blev godt brugt i en
tidlig alder.
Som 10-årig kom jeg om sommeren ud at dene på en større gård, og
her lærte jeg noget mere om teknik, både atpløje, harve og så, og
som l2-årig blev jeg betroet atkøre med kunstgødningssprederen
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(Villemoes) og selvbinderen (Deering) med 3 heste som trækkraft..
Det var et fantastisk fremskridt, især når man blev helt dus med
bindeapparatets finesser.

På den tid var malkemaskinen også ved at blive interessant og en
dejlig lettelse. Men jeg husker en stor skuffelse som l4-irig, hvor
husbond den 1. november bar malkemaskinerne på loftet, fordi han
syntes, at vi i vintertiden havde godt af at håndmalke en 6-1o køer
hver, og så sparede vi jo også på el-regningen.
Efter afslutningen på 2. verdenskrig kom der mange nye hestetrukne
maskiner samt en del redskaber frem, og der blev holdt mange kurser
og konkurrencer i at dygtiggøre sig. Det tog endnu mere fart i
L947148, hvor flere store gårde og maskinstationer fik traktorer, som
jeg desvæffe ikke kom tll atkøre med, idet jeg fik problemer med

ryggen. Der havde været for mange store løft, især de store 100 kg
sække, som skulle bæres på loftet. (Dem kan jeg endnu mærke.).
Da sygehuset ikke kunne hjælpe *ig, var jeg heldig at komme ind på
Landbohøjskolen og blev landets yngste landbrugskandidat
(agronom), en stolt 2l-irng, der som desværre i studietiden ikke
havde fået erfaring med praktik i brug af "moderne" maskiner. Her
fik jeg heldigvis hjælp fra USA, en mand ved navn Marshall kunne
se, at vi i Europa havde brug både teknisk viden og erfaring, og det
blev for mig et spændende 6 mdr. intensiv kursusforløb med
efterfølgende praktisk erfaring på Statens redskabsprøver, Bygholm
ved Horsens.
Mejetærskeren var jo på vej til landet, og på Bygholm var der i disse
år 10-17 mejetærskere til afprøvning. Disse maskiner fik vi unge
kandidater lov atkøre. En særdeles god måde at blive kendt med den
nye teknik på alle områder.
Min viden og pædagogik blev afprøvet 1957 på Bygholm
landbrugsskole, hvor der også safirme år blev bygget en moderne
undervisningshal. Jeg blev grebet af atundervise disse spændende
unge mennesker. Jeg blev på landbrugsskolen til 1962, hvor man
havde brug for en maskinkonsulent i de 16 landboforeninger i
Ringkøbing amt og med krav om kontor midt i amtet, og det passede
med Vildbjerg. Dette kontor kom 8 år senere også til at omfatte
bygninger, og det oprindelige bygningskontor i Holstebro blev
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nedlagt. Kontoret fortsatte i 45 år og flyttede til det nye
landbrugscenter i Birk ved Herning.

Et spændende konsulentarbej de.

På landboforeningens delegeretmøde d. 4.januar 1962 blev der valgt
et maskinudvalg pe 5 medlemmer. fordelt over Ringkøbing amt, men
alle med stor interesse for maskiner og teknik.
Med forpagter Vagn Voigt, Løvstrup gaard som formand, kom
udvalget trl at udstikke de overordnede retningslinier for
konsulentarbejdet, men den daglige drift og initiativer blev overladt
til konsulenten.
Konsulenten var klar tll at rykhe ind den 1. april 1962, hvor et kontor
i privatboligen blev taget i brug. Det blev på Kløvermarken t hvor
den lokale landboforeningsformand, Arne Lauritsen havde været
med til at finde placeringen.
Som konsulent havde jeg stor glæde af maskinudvalget, fordi der

altid blev indvalgt fremsynede og teknisk interesserede medlemmer.
Derfor blev der allerede i 1963 arrangeret studietur til Sverige, hvor
man var lidt længere fremme med mekaniseringen. Tilfredsheden fra
de 80 deltagere var så stor, at studieture også blev en del afjobbet i
flere år
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I
Do førsta ?tr omfaftods rådgivningon for en stor dels vedkommende
kornets høst og opbevanng, hvor jeg i et par TV-programmer fik
lejlighed til at bevise, at TV også var særdeles velegnet til
undervisningsbrug. Mange høstoptagelser blev filmet her på egnen,

og det var som altid let for mig at finde gæstfri vestjyders medvirken.
I denne periode blev der også som noget nyt holdt "åben lade", hvor
landmænd og håndværkere blev inviteret til se nogle af de første
"moderne kornsiloer" med tørrert, hvor opfinderne havde travlt med
at tilpasse forskellige varmekilder., og jeg havde travlt med at
afprøve og tilskynde energirigtige anlæg. Lokalt startede landmand
Ingolf Sørensen, Timring fabrikation af IMT olieovne, som fik stor
udbredelse.
Også indendørs mekanisering med bl. a. udvikling af gode
hængeb ane sy stemer o g motorfodervo gne s amt udmugnings anlæ g
var et vigtigt konsulentarbejde.

Maskindemonstrationer.

Allerede i1963 blev landboforeningernes første maskindemonstration
aflroldt. Det drejede sig om ensileringsmaskiner og teknik. Det blev
en succes både med besøgstal og den oplysende værdi.
Tillige var maskinhandlere og fabrikanter glade for denne måde at
præsentere deres produkter på. Derfor blev der tradition for hvert år
eller hvert andet ix at alrangere forskellige maskindemonstrationer
lige fra jordbehandling og såteknik til gyllebehandling og
vandingsteknik.
Helt efter emnevalg fortsatte det store besøgstal, som mindst var på,

1000 landmænd m.. fl., og de største på 15.000- 20.000. Lige fra
starten i 1962 var der fantastisk opbakning til maskinkonsulent-
arbejdet.. Som eksempel kan også nævnes, at der rundt omkring i de
lokale landøkonomiske foreninger blev holdt et eller to møder om
iret, ofte om aftenen, hvor adskillige maskintekniske emner blev
behandlet. Også til kurserne var der stor opbakning til eksempel kan
nævnes, at i 1960erne deltog mere end 1000 selvstændige landmænd
i udvalgets svej sekurser.
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Amtets landboungdom havde også tit bud efter maskinkonsulenten,
og de var altid spændende at besøge. Der blev holdt mange kurser i

traktorpasning og pløjning, hvor
konkurrencerne både lokalt og på
amtsplan kom i faste rammer.
Der blev også arcangeret
danmarksmesterskab på Lægaard
landbrugsskole med høj

" ctgarføring" af Holstebros
populære borgmester Kaj K. og
Vagn Voigt til stor morskab for
et stort publikum. En snes år
senere (1985)
blev danmarksmesterskabet i
pløjning aflroldt på Stentofts og
Ejsingkærs jorde. Både Langkjær
Staldinventar og Stålbyg stillede
lokaler til rådighed og var
hovedsponsorer.
Det blev også en succes, og ved
festmiddagen på Vildbjerg hotel

blev alle pløjere og alle dommere oveffakt en flot klokkestreng, som
mange af byens damer havde broderet. Det var et flot minde om et
flot stævne i Vildbjerg

Kriseårene med tørke og økonomi.

I1970 blev landboorganisationerne enige om, at maskin- og
bygningsrådgivningen skulle samles under et tag.
Det medførte nogen debat, om det skulle være i Holstebro eller
Vildbjerg. Men da de fleste personer var placeret i Vildbjerg, og der
tillige blev peget på mig som leder, blev resultatet
"Maskin- og Bygningskontoret i Vildbjerg".
Først i 7Oerne var der stor aktivitet både på maskin-og
bygningssiden. Der blev investeret i mange store stalde her i amtet.,
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hvor løsdriftsstalde med spaltegulv til ungkreaturer var meget
populære.

Nogle år senere blev der også bygget mange løsdriftsstalde til alle

kreaturer, og her blev "vores" model også populær.2 rælrker
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foderbord, hvorpå der
kunne køres med traktor og
aflæsservogn.
Desværre kom tørkeårene i
sidste halvdel af 1970erne
til at koste landmændene
mange penge, da kun de

færreste havde
vandingsanlæg. På

kontoret fik j eg
autorisation til at
proj ektere vandingsanlæg,
så landmændene kunne få
tilskud, og et par
konsulenter fik travlt med
at udarbejde planer for
anlæggenes placering

Specielle projekter.

I Ringkøbing amts landborganisationer resulterede de vanskelige år i
en mere markant politik. Med Harry Nicolaisen som formand
begynder man at indbyde såvel lokale- som landspolitikere til møde,
hvor man konstant fortalte om landbrugets forhold og beskæftigelse
m.v.
Det var altid godt underbygget med små rapporter, som ofte var lavet
i samarbejde med regnskabskonsulent Thusgaard, Holstebro og
kontoret i Vildbjerg..
Dette arbejde udviklede sig til at omfatte mange faglige pjecer, ofte i
samarbejde med konsulent Karl Gregersen, Vildbjerg.
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Der blev også indledt et spændende samarbejde med Herning
kommune, hvilketmedførte 4 biogasanlæg i amtet., opvafinning af
Hammerum by med korn fra brakjord, (som Svend Auken desværre
fik stoppet efter 5 års fin drift.). Sammen med Holstebro kommune
blev der arbejdet på et "Måtidets hus" og et bioetanolanlæg.. Begge I
dele blev standset af lokale politikere, som lod sig styre af
partikontorer i København
Først i l970eme begyndte kampen om atfilnogle af statens
forsøgsvirksomheder flyttet vestpå. Jeg var blevet rådgiver for
Kødbranchens fællesråd, som allerede havde forsøgsgård i Egtved,
men dens kapacitetvar blevet for lille. Derfor skulle vi komme med
forslag til en moderne løsdriftsstald velegnet til tyrekalve samt finde t

en lokalitet for stalden. Jeg arbejdede for en placering ved Holstebro,
hvor kommunen også var med på ideen. Trods en venlig modtagelse t
på rådhuset i Holstebro, ville, man hellere nordpå til Ålestrup, hvor
vi også fik jobbet med projektet.
Jeg havde gennem disse kanaler fået god kontakt til 

i

Forsøgslaboratoriet, som havde planer om at flyfte fra København. '

Jeg kontaktede kæmner Verner Ebdrup, der straks var med på ideen
om en placering ved Romvig. Vi drog derefter 4 personer til t
København, borgmestrene Richard Saaugaard, Trehøje og Jens
Mathiasen, Herning samt Ebdrup og undertegnede. Vi blev godt
modtaget og fik en snak om de gode forhold her vest på, men I
desværre syntes personaleforeningefl, at det nok var for mørkt i vores
område, så Foulum løb med projektet.

Mange gode medarbejdere..

Igennem årene har der naturligvis været mange medarbejdere. Også
fordi mange unge fandt Vildbjerg som et spændende sted at uddanne \

sig. Her vil jeg kun nævn e tre, som har haft længst ansættelse. Carl
Allesø blev ansat i L967 og var her i 10 år, hvor han især arbejdede
på maskinområdet Han oplærte mange unge i pløjeteknik og fik lov '
at arbejde med de dygtigste både til danmarksmesterskab og til VM.
Her blev han også anerkendt og først sekretær for WPO (World

I

40



I

i\

Ploughing Organisation) og senere præsident. Det var vi på kontoret
stolte af.

Flemming Brændgaard blev ansat i 1972 og gik sidste årpåt
pension. Han var en meget solid mand på kontoret, hvor han styrede

traktorkontrollen, indrettede dyrskueplaner og diverse
bilagsmatenaler samt tegnearbejde. Han kunne alt.
Niels Kjærsgaard blev ansat i 1974 og blev landskendt som eksperten

vedrørende byggeri af svinestalde. Han var altid villig trl at give
denne erfaring videre til unge konsulenter. Hans erfaring blev også
benyttet af Danske Slagterier. Han er nu gået på pension.

x) på midtersiderne anbragt et farvefoto af Helge Nielsen,Vind, der i 1977 blev
nr. 5 ved VM.
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Murermester Jens Albæk
Portræt af en markant Vildbjergmand.
v/ Niels Korshøj

Skildringen er forholdsvis kort, idet
lokalhistorisk arkiv kun har få oplysninger om
Jens Albæk.
Han blev født i Vorgod den 17. marts 1877 og
døbt Jens Albæk Marinus Jensen. I skolen var
han blandt de dygtigste, hvilket ses af den
afbildede anbefaling fra sognepræsten i
Vorgod.Jens Albæk aftjente sin værnepligt
ved 8. Bataillon i 1897 .
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Han blev gift med Maren Godskesenfra Vejrum. 2 af parrets børn
blev murere.

Lokalhistorisk arkiv har ikke kendskab til, hvor Jens Albæk lætte
murerfaget, men at han blev en dygtig og markant murer, kan der

ikke herske tvivl om.

I 1904 stod han for murerarbejdet ved
den nye Vildbjerg jernbanestation. Den
veg desvæffe pladsen for en knap så

markant brugsforening i 1970erne.

Allerede i 1905 stod Jens Albæk for
opførelsen af Vildbjerg nye kirke.
Jens Albæk arbejdede meget for

statsbanerne. Ved Langå-Silkeborgbanen har han opført stationerne i
Resenbro og Sorring. Han har tillige medvirket ved opførelsen af
Troldhede station.
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Stationen blev indviet sammen med jernbanen 1904

Vildbjerg fik december 1905 overdraget en flot kirkebygning



Fra sidst i 1920-erne har Jens Albæk tilhandlet sig jord, der blev
tilovers fra Jernbanen ved Niels Mouritsensvej. På jorden opførte han

flere markante huse, der især er kendetegnende ved buer, søjler og

finurlige indgangspartier.

Jens Albæk boede selv med familien på Niels Mouritsensvej nr.9,
mens datteren Agnethe fik bopæl i nr. 8.

*
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Lokalhistorisk arkiv har ikke oversigt over, hvor mange huse Jens
Albæk har bygget, ej heller hvor de nøjagtigt ligger, men der er
utvivlsomt tale om en del.
Lokalhistorisk arkiv har en formodning om, at huset ph efterfølgende
billede er bygget af Jens Albæk. Det er bygget inden for de første 25
ir af 1900-ta11et. Der findes en del af typen i Nørregade og
Vestergade samt enkelte andre steder i Vildbjerg. Husenes hjørner er
specielt udformet,taget er næsten ens på disse huse. Husene næfiner
sig de 100 år, men holder sig godt efter alderen.
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Jens Albæk fik af Fællesrepræsentationen for dansk håndværk og
industri i 1933 på grund af sine færdigheder inden for faget - ret t1I at
benytte Mester - Navnet.
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Jens Albæk var ikke blot murer. men bredte sig inden for andre
områder - trikotage og opfindelser.
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I 1942 konstruerede Jens Albæk en aftræksindsats til indbygning i
komfurer. Den fik han patent på.

\
t

\

49

*åGsRtffi§T 
ffi$ru;ran 

æ*,ft}* *s*6't]' ffifii- ffir'\tr:\'r 

ffiffi§." 
'rrj

.l .' :Y .-_'

1J-t.:-j

$ fi.Fr 3{ {}3{ #§ L I § :: §;'ÅY.§HY t{.$ft§ §§ XSS } {}}å
gl.rr l.iltr,,rli§1.; I $t.r,*f!§r r.{ !,r'rv r,rir I:'rte*t*:r rr§ 1. $rrgrlemht*.r lti§rl

nrr:rlr1r1r:* ri.:r lli:rv*rl Ir' . r' r: 1 .i : i:-1 . ,.!r'i.i!r.r$ ,i.!r:rr!.ir! l!!.*

:i

firalirivr:l:* ;ri l!pr'inil,,i,e*ri t*r,r,l I'*t,.ri t trr u r: r',rrl Ir.r,rl,:t:.

li rlr»tl ttx't rr, .jtr*

L ,/ rfr"*rfu&
r&,"

'o1 t

g

i.,.å1åi;.1rt1|]ilii,.li..il,lr|rll,ll,tt

t'.1



Jens Albæk mistede i 1953 sin hustru, men blev boende i familiens
hus indtil foråret , hvor han flyttede ind på De gamles hjem. Her
boede han til sin død den 10. september 1966.
Han opnåede således at blive 89 ir gammel.

I
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Eksempler på lundbrugets bygninger i 100 år.
v/ Karl Gregersen.

I perioden efter l820er der foregået en stor udvikling med
landbrugsbyggeriet over hele landet. Det gælder således også for
Vildbjerg sogn, hvor især 2 perioder fik en større indflydelse:
Efter udskiftningen først i 1800-tal1et, hvor man fra fæsteforhold gik
over til selveje, steg lysten og interessen for landbrugsproduktionen.
Der blev behov for større bygninger til husdyrene og den stigende
markproduktion.
Den anden periode kom i første del af 1900-ta11et, hvor
statshusmandsloven gav anledning til at flere unge mennesker kunne
erhverve et stykke jord samt bygg. stuehus og stald på favorable
vilkår. Der var tale om forholdsvis små bygninger, men staten var
begyndt at interessere sig for, hvordan man generelt byggede inden.
for landbruget, og da staten ønskede en bedre byggeskik, koblede
man vejledninger om byggeforhold ind i statshusmandsloven.
Hvis man skal se på, hvilke byggematerialer, der er anvendt i denne
lange periode, kan der peges på føIgende:

Staldbygningernes vægge var en lang periode opført af kampesten.
Senere blev der anvendt både kampesten og mursten, hvilket
s§ldtes, at murstenene var dyre og kampestenene kunne hentes på
marken. Da man havde råmaterialer til murstenene i nærheden,
etablerede man en primitiv ovn og fremstillede de sten, der
efterhånden alene blev brugt til staldmuren. Det kunne dog knibe
med ensartetheden på stenene, så muren blev ikke så flot, som den er
i dag. Det blev rettet op, da teglværkerne kom frem omkring 1900.
Som bindemiddel er anvendt kalk, sand og ler, og her skulle man
være opmærksom på blandingsforholdet.

Stuehus. Til landbrugets bygninger hører et solidt og godt stuehus.
Ved indretning af stuehuse, er der lagt vægt på de praktiske forhold,
men efterhånden som villabyggeriet i byerne udviser opfindsomhed,
kommer landbruget også med..

I\
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For godt 100 år siden fandt man ud af, at der kunne indrettes
værelser på stuehusets loft. Der kunne lukkes lys ind gennem et
tagvindue, men snart blev det almindeligt med en kvist eller 3.

Cement. Forholdsvis tidligt er cementen kommet ind i billedet. Den
blev især brugt til stuehusene i de støne byer.
Til at begynde med var de almindelige stalde ikke særlig brede, men
der var plads til både hø oghalm. Loftet bestod af rafter, der varlag!
ud over den bærende konstruktion, De var derefter dækket med halm.
Her skulle man færdes med forsigtighed, at man ikke faldt igennem
og slog sig på staldgulvet. Efterhånden, da staldene blev bredere og
fik fodergdn5, blev det almindeligt med hvælvinger, hvor man
murede sten på plads mellem jerndragere.

Taget bestod i mange fu af strå, idet man selv havde halmen. I en del
tilfælde blev der sammen med halm anvendt lyt g I de større byer
undlod man stråtagene, idet risikoen for brandfare var for stor..

Omkring 1900 dukkede skifer, eternit, tegltag og bølgeblik op.

,;;e*tlx:r:lagrr I*tl?
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Gammelager stammer tilbage til 1680, hvor pastor Thomas Jensen

byggede Kringelgård, Tranholm og Gammelager på Præstegårdens
mark
Stuehuset ser ud til at være bygget af mursten, og det har fast tag.

Staldbygningerne har også grundmur affast materiale, men stråtaget
ligger endnu, Til gården hører B0 tdr. land.

Op gennem I9)0-tallet bliver de enkelte længer restaureret med
Mursten, og stråtaget udskiftes med fast materiale.

Nu er Gammelager helt bygget om. Den firlængede gård, der har
været arbejdsplads for Jlere generationer er afløst af lange,
arbejdsvenlige bygninger af solidt materiale. De rummer en
produktion på I 3 5 malkekØer, hvor foderet hentes på I 60 ha.
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Her ses Gammelagers stuehus af solidt materiale og med en
udbygning på midten.
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Ejerlavet Præstegården var ikke underlagt et gods, men 1815 bliver
ejerlavets gårde udskiftet affcellesskabet, og omkring 1920 bor der

l5 familier på prcestegårdens mark. Billedet er taget, hvor allle
sognets vandstrømme mødes. På det tidspunkt var gårdenfirlænget,
grundmur af mursten og taget af strå. Der var en smuk og veholdt

have.
Den lcenge, der vender ud mod åen, er revet ned, så derfor er det

vanskeligt at genskabe det flotte billede taget for I00 år siden.
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Stuehuset har beholdt de 3 skorstene. Hvis man gennem årene har
været i tvivl om, l:ilken type af ejendom ogfamilie, man var i
nærheden af, skulle man blot kigge efter antallet af skorstene.
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Så havde man et godt fingerpeg vedrørende familiens status'

De firlængede g*au var-ofte så tæt sammenbyggede, ot man måtte

haie en port i ån af længerne, for at komme ind på gårdspladsenl'{u

som deigang er porten indgang til den gamle præstegård.



Omlcring 1900 bl,ev Eisingkær regnetfor den største og bedste gård i
sognet. I den sidstefierdedel af lg\T-tallet er det g0 iten lange
stueltus bygget. Laden på t l0 alen og med port i midten er bygget
c_a- 40 år tidligere. Laden er høj og af svært tømmer. Fløjhusene er
hver 95 alen lange. udhusene haistiåtag. stuehusets tag er af

investeret en del både indvendig og udvendig. Indtil videre er den
gamle gård med de 4 lcnnger bevaret og udnyttet. på Ejsingkær er
der en malkekvcegbesætning på ca. 250 køei, og der dyrknls et arectl
på ca. 250 ha. Det kræver staldplads og derfoier bygget to
løsdriftsstalde ved siden af hinanden, paraliett *"i iin gamle
ladebygning.

!
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;;iygge'tet åiii Vo statshusmandsbrugenes

tid og dels, hiadfre*tyåaå lind*ond kunnefinde på, så har der

været et vist systlm. Der skulle være en god sammenhæng mellem

bygningerne.'På Eisingkær har man fået de nye bygningers fordele
uden at kctssere de lange gamle bygninger'

I 1801 var der i de 9 ejerlav under vildbjerg sogn 2l gittde samt

enkelte huse med et mindre jordstykke. I 191 6 vat antallet omkring

110 gårde samt nogle huse med et mindre jordstykke'

Oe sfire gamle girid",Ejsingkær, St. Lysgård samt præstegården har

fulgt meJejerlaisbetegttelse årene igennem, men det kræver tid at

finde den egentlige hislorie. De øvrige gårde i sognet kendes ved

navn fra før 1800, og de resterende er bygget derefterDer er frasolgt

jord til byggeri i ejeilavene omkring vildbjerg, men det er formentlig

i ejerlav.". nrOding og Røddinglund med de store hedestrækninger,

der er rejst flest nYe ejendomme'
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Nygaard blev bygget til Andreas Nygaqrd i I860, men han havde
andre interesser såsom handel og tcrohold, så sognerådet købte
gården og indrettede den til fattiggård.
Gården er istandsat, mltrene grundmuret med mursten, strøget med
kalk. Der ligger tagsten på taget. vinduerne er små og dørene
smalle.
Der er 4 skorstene. Der har boet 2l personer i alle aldre.
Det er nok en af de mest enkle former for stuehusbyggeri omkring
I 860.
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Merrildvej 9, som gården med de 45 tdr. land så ud i 1903.

Farestald er opført 1930, goldsostald og slagtesvinestald 1979,

Laden 191 5, maskinhus 197 5.

Op gennem årene har det været en brugsstørrelse, hvor en familie
har eksisteret.
Jordtilliggende er ca. 2,5 ha og gården drives som fritidslandbrug

Ejendommen har nu de rammer, der skal til for at bo i landlige
omgivelser med plads til forskellig fritidsudfoldelse. Bygningerne har
en alder, hvor der kan repareres eller rives ned og bygge nyt.

6l



Stuehuset er bygget 1948. kostald 1958. Maskinhus 1960.
Areal 40 tdr. land

De to forrige ejere har haft gården siden l9l3 og eksisteret ved
landbruget. Nu er det meste afjorden solgtfra og stedet er
fritidslandbrug.
Stuehus og staldbygninger har på grund afforskellige kulører på
v(Eggene faet en overflade behandling endt med en gul farve.
Stedet fremstår i en sådan stand, at det for nogle år siden modtog en
forskønnelsespris.
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Artikler i 1999-udgaven:
Vi passer på historien
To af århundredets sognepræster
Politiassistent N. C. Petersen
Landbruget - et tilbageblik
Isenkram i Vildbjergfør 1900- på vej ind i år 2000
Vildbjerg gennem det tyvende århundrede

Artikler i 2000-udgaven:
Vildbjerg skole
Vildbjerg apoteks historie l9l4 - 2000
To gartnerier i Vildbjerg
Fotograf Ole Birkmose
Historien kom frem af glemselen
Glimt fra tret oktober 1999 - oktober 2000

Artikler i 2001-udgayen:
Glimt fra årene l90L-1926-195 L-197 6
Virksomheden H.P. Briketter
Karetmagerfaget og Hans Karetmager
Kontrolassistent i Vildbjerg 1 96 1 - 1 983
Episoder fra besættelsestiden
Skolevisitats 1 858-1 878
Glimt fua iret november 2000-august 2001

Artikler i 2002-udgaven:
Glimt fra årene 1902-1927 -1952-1977
Oprydning ved vestkysten sommeren 1,945
Thomas Thomsen og sønnen H.C. Thomsen
Træk af Indre Missions historie
Hotel Vildbjerg gennem tiderne
Ung i Vildbjerg i begyndelsen af 1960erne
Glimt fra året september 2001 - september 2002

Artikler i 2003-udgaYen:
Glimt fra årene 1 903- 1928-1953-197 8

Spredte erindringer fra 1930erne og senere
Et "livets træ" I Vildbjerg kirke
Gammelager, en slægtsgård
Thomas K. Thomasen
Vildbjerg sogn omkring 1830
Glimt fra iret september 2002 - september 2003



Artikler i 2004-udgaven:
Glimt fra årene t904-1929-1954-197 9

Jernbanens 100 år
En Vildbj ergpiges erindringer
De grønne spejdere i Vildbjerg
Godser og bøndergårde omkring år 1800

Glimt fra iret 2004

Artikler i 2005-udgaven:
Glimt fra årene 1 905- 1 930- 1955- 1 980
Uddrag af Harry Thomsens erindringer
Om lysthuse
Købmænd i Vildbjerg
Glimt fra året 2005.

Artikler i 2006-udgaven:
Glimt fra årene 1906-1 931-1956-198 1

Lysgaard brødrene
Hans Bøtker og Vildbjerg kirkegård
Bredgade i Vildbjerg
Glimt fra itret 2007 .

Artikler 2007 udgaven
Glimt fra årene 1907 -1932-1957
Farmors erindringer
En vildbjergdrengs liv
Livets gang i købmandsgården
Verner Ebdrup 1935 - 2006
Et byområde i Vi ldbj erg( Jyl lands gade -Nørre gade)

Glimt fra året 2007


