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Mens tiden går ... 

Bøger har det med at blive gamle. Nogle vinder i 

skønhed, andre forældes. I en sognebog vil den yngre 

generation altid savne omtale af den tid, de selv 

kender. 

Her i Tvis er der sket et og andet, siden bogen om 

Tvis Sogn og dets beboere udkom i 1987. Det prøver 

dette tillæg at rette op på. 

Oplysningerne om r:jendommene skal læses som 

tilføjelser til, hvad der står i Tvis sogn og dets 

beboere. Derudover en samlet beretning om Tvis 

under Besættelsen. 

Tvisbogen bliver lagt på edb, og databasen får 

hjemsted her i sognet, så kommende slægter kan 

skrive videre på sognets historie. 

Der sker stadig nye ting. 
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EN MORGEN I APRIL 

Det var mø j' tåget den tirsdag. Men vi kunne høre 
dem, flyvemaskinerne. Helt ind i stalden. Det var 
vist ikke danske? spurgte vi hinanden og kiggede 
op fra malkningen. Og så så lavt! Sikken støj! 
Køerne begyndte at blive lidt uvan. 

Da vi kom ud og op på møddingen, kunne vi 
også se dem. Så ud som om de fløj i højde med 
huse og trætoppe, som de kom drønende ovre fra 
Skautrup hen over landevejen. Vi dukkede os. De 
forsvandt nordover, og vi gik ind igen. Der skulle 
jo fodres af. Da vi var færdige, kom far ud og 
sagde, at nu var Danmark blevet besat. M tysker
ne. Det havde han hørt i radioen. Jeg skulle ud at 
harve, det kneb det med at få harven i jorden, 
men det var på tide at få begyndt forårsarbejdet. 

Og børnene skulle jo til skole. I l O-frikvarteret 
var larmen der igen. Lavt hen over markerne 
kom de. Ringebjerg Skole ligger ret højt, så vi 
syntes vi kun se hen over dem. Hvor var de store! 
Bombefly eller transportfly? - ikke let at afgøre. 
Så kom lærer Laustsen og kaldte os ind. Tredive 
barneansigter vendtes mod ham. Hvad det her 
var for noget? Han læste op af noget, han kaldte 
"oprop" og som hans søn Vagn var kommet hjem 
med fra Struer. Det var flyveblade, der var kastet 
ned. Omme i Gedebo Skole ville lærer Hansen 
også gerne fortælle, hvad han vidste. Han kunne 
bare ikke. Han græd. Men siden brugte han den 
første time hver dag til at fortælle os om hvad der 
skete i krigen. 

Bibelen i hovedet 
Også pastor Schmidt var ude af den. Han skulle 

have konfirmationsforberedelse i Tvis den mor
gen. Schmidt var dansk søndeljyde og måtte 
meget mod sin vilje deltage som tysk soldat i 
Første Verdenskrig, hvad der prægede ham for 
livet. Han var helt ved siden af sig selv den mor
gen, da tyskerne besatte Danmark. Nerverne slog 
klik. Han blev så gal på en af drengene, der gav 
sig til at grine i timen, at han smed sin bibel i 
hovedet på ham. 

Posten var nået til Kragbæk og sad inde i køk
kenet. Pludselig styrtede folkene hen til vinduer
ne for at se efter flyene. Posten med. Ude i skole
gården ved Ringebjerg Skole var tre mand ved at 
grave kloakrør ned. De stillede skovlen fra sig og 
cyklede hjem. Det var vist noget værre noget, 
dette her. Henne i Østergaard sorterede de kar
tofler, der skulle om til Lauge Nielsen på Store 
Gjedbo og videre til København: -Du sku' ta' og 
lytte til radioen, Lauge, for de sige1~ at nu skal du 
mørklægge for alle dine vinduerne. Andre gårde 
skulle have kartoflerne op i mejeriet i Tvis for at 
blive kogt, men mejeribestyrer Giver ringede 
rundt og sagde, at det blev der ikke noget af. 

Op ad formiddagen var der mange, der ringe
de l~em. På en gård havde man en søn, der lå 
som soldat i Haderslev. Alt vel! En anden var pri
vat indkvarteret i Vejle. Havde fået besked på at gå 
l~em og tage vel imod de tyske soldater. Oppe i 
sognet så vi ingen soldater den dag. Men nede på 
Herningvej. Deres grå biler i lange rækker. Snart 
holdt de og snart kørte de. Ind mod Holstebro. 
Ordonnanser på motorcykle f6r frem og tilbage. 
Med stålhjelm på. Tyskerne havde stillet kanoner 
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Kotl.e! skaf altid med!O:res, 

Tyskerne lirævede i sommeren 1941, at alle, der ojJ!wldt sig i 
militært vigtige områder af Jylland - og dertil hørte Tvis -
skulle have legitimationskort. 

op langs vejen. I vejkanten gav de sig til at grave 
tre huller og i hvert af dem anbragte de en mand 
med fuld udrustning og maskingevær. De mente 
vel, at englænderne ville komme vestfra. Vi der 
boede nær ved landevejen fik at vide, at vi kunne 
risikere at skulle tage væk, hvis det blev alvor. Men 
nogen måtte da blive og se til dyrene? Som ung 
mand, der boede hos mine forældre, fikjeg udle
veret et kort på, at jeg kunne blive, hvis det kom 
så vidt. Men det gjorde det ikke. Der kom ingen 
engelske fly. Men sidst på dagen dukkede de tyske 
op igen. Nu den anden vej. Sydpå. "De har det 
som kragerne. De vil l~ em til aften, æ m og" sagde 
Am·elius på Moesgaard. 

Det blev en sær aften. Nu havde vi lige glædet 
os over, at isvinteren så ud til at være ovre. Godt 
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Legitimationskort 

Korte! skat aflld medføres. 

Anders og lngeb01g Laursen i Vestager måtte først til fotografen, 
derefter jJå follwregisteret efter kortet med sogner(/dsformand 
Grønbæks underskrift. 

nok var frosten ikke gået af jorden, men selv om 
vintersæden nok havde taget skade og forårsar
bejdet var forsinket, så kunne det da ikke vare 
længe. Så sent som i torsdags holdt gymnastikfor
eningen opvisning i samlingshuset som afslutning 
på vintersæsonen. Fire hold under ledelse af frø
ken Sigrid Sandfær og hr. Ejnar Thomsen, skrev 
Dagbladet, som hyldede de dygtige ledere for 
deres indsats. Og i Limfjorden havde isbryderen 
Valdemar - den med godsvognen, der blev skub
bet frem og tilbage på dækket - vinteren igen
nem gjort hvad den kunne for at bryde isen op. 
Nu så det ud til at lykkes. Fjorden var næsten isfri. 
I Dagbladet skrev de, at sirenerne til Holstebro 
Luftværn var ankommet og snart skulle stilles op, 
den ene på elektricitetsværket, den anden på 



Falck-stationen ved Nørreport, men at de så snart 
skulle i brug, det havde ingen forestillet sig. Og i 
radioen sang Edvard Persson sange fra filmen 
Landevejskroen, der havde haft premiere i januar 
og var blevet en kolossal succes. Og så pludselig 
denne besættelse. Med mørklægning. 

Hverdagen blev træls 
Også staldene skulle mørklægges, men med 
hvad? Tomme salpetersække, som blev sprættet 
op, var ikke så ringe, men dem kunne man jo ikke 
have inde i stuerne? Vi måtte til Holstebro efter 
sort mørklægningspapir. Også cykellygten skulle 
afskærmes, så der kun var en ganske smal stribe 
lys. Enten fik den en læderhætte over eller blev 
klistret til med sort papir. Men så kunne det jo 
knibe med at se. Også se andre. Så derfor blev 
bagskærmen på cyklen malet hvid. Inde i 
Holstebro gav politimester Hallund ordre til, at 
kantstenene skulle males hvide, og folk skulle 
bære hvide armbind, når de færdedes ude. De 
eneste i Tvis, der rettede sig efter det, var sogne
fogeden og hans kone. Når de kom kørende ved 
aftenstid, lignede de et par juletræer med hvidt 
armbind, hvid hat og hvid bagskærm, men de var 
også så lovlydige. Mørklægningen var irriterende, 
for hvad sku' det te' for? Hvis englænderne kom, 
ville de da bombe militære mål og ikke ude på 
landet. 

Vi var afhængig af cyklerne, både vi børn og 
vor far og mor. Især far. Men hverken cykeldæk 
eller slanger holder evigt. Far lappede og lappe
de. Var han i Holstebro, skulle han passe på, at 
den ikke blev stjålet og skrællet. For det var ikke 
cyklen tyvene var ude efter, men dæk og slange. 
Og vi børn fik besked på at passe på vore cykler, 
som ustandselig punkterede. Lige som man skul
le bruge den, var den flad. Til sidst gav far op og 
skar nogle gamle bildæk til, så de passede til l~u
lene. Men de var hårde at køre på. Cyklerne ras
lede så slemt, at vi måtte af og trække, når vi skul-

Dette Svinekort giver 
IHÆNDEHAVEREN 

Ret til Levering og slagtning af 
1 ·SVIN 

i Tiden 12. Aug. 1940 Iil 7. Septbr. 194.0; 

(E/feJ· 7. September '1910 er KoriN ugyldigt.) 

Leveret Jf .. ~·: ................... --~- .... ~: ..... ;· ....... . 

Efter 9. ajJI"il indførtes fm:~kellige landbrugsordninger for at 
begrænse jJroduktionen. Landmanden kunne opnå en højere 
jJI"is, hvis han var i besiddelse af svinelwrt. Dette kort gav hmn 
ret til at slagte og levere et svin i august 1940. Efter 7. sejJtem
ber var det ugyldigt. 

le snakke sammen. Der var andre, der fandt på at 
binde reb om fælgene. Det var ikke blødere. 

Også tøj kneb det med. Frakker og jakker blev 
vendt. Skjorter fik nye flipper af det nederste af 
ryggen. Det ses jo ikke, når man har jakke på. 
Fars diplomat blev syet om til min storesøsters 
drenge. Når der endelig var noget nyt at få, var 
det af celluld eller andet, der ikke tålte alverden. 
Jeg husker dengang min veninde og jeg havde 
fået nogle fine kjoler af celluld, som vi havde på 
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ved et besøg i Nr. Felding præstegård. Da vi skul
le cykle l"Uem, begyndte det at regne. Så vi trak af 
kjolerne, puttede dem i taskerne og cyklede 
l"Uem, iført vore frakker. 

Også karlenes arbejdsbukser blev lavet af cell
uld. Det holdt ikke, de skred i sømmene og gik 
fra hinanden, så konerne tog fat på at lappe og 
stoppe på de gamle stofbukser. Til os piger strik
kede mødrene strømper af den uld de havde 
spundet af vore egne får. Uha! Hvor de stak og 
kradsede, de strømper, men gå med dem skulle 
vi. Heller ikke gummistøvler kunne vi få mere; de 
var ellers blevet så almindelige på landet i årene 
før krigen. 

Rationering af alt 
I husholdningen var der ikke det, der ikke var 
rationeret. Kaffe, kakao, ris og sydfrugter var det 
hurtig slut med. Det værste at undvære var kaffen. 
Hvis man havde gemt lidt rigtig kaffe, kom det 
kun på bordet ved særlige lejligheder. Sågar kaf
feerstatning blev rationeret. 125 gram erstatning 
kunne vi få. På mærker. Så gav vi os til at brænde 
rug eller byg i en gryde eller i ovnen i komfuret. 
Det stank over hele huset, men når det blev malet 
i kaffemøllen til kaffeerstatning, var det nu ikke 
så værst. Sæbe lavede vi også selv. Far begyndte 
også at avle tobak i haven, som blev blandet op 
med honning og glycerin. Det smagte ikke godt, 
sagde han. Lugtede endnu værre. Naboen avlede 
både bondetobak og virginia. Bondetobakken 
gav størst udbytte, for den havde store blade. De 
blev kørt l"Uem fra marken og hængt til tørre på 
loftet. Det lugtede ligesom de våde bleer, folk 
med småbørn hængte til tørre på kakkelovnen. 
Der var dem, der foretrak "oversøisk tobak" -den 
var avlet på Fyn. 

Også til brød, mel, sukker og sæbe fik vi ratio
neringsmærker. Flormel var også rationeret; så vi 
måtte bruge bygmeL Det var nu ikke så godt. M 
roer fremstillede vi sirup. Min mor var god til at 
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sylte rødbeder og sukkerroer sammen. Sukker
roerne blev vasket og raspet på en maskine, som 
vi lejede. Saften blev presset af, og så skulle det 
koges på komfuret eller gruekedelen. Det tog 
lang tid, men kunne godt bruges til at søde med. 
Også kartofler blev raspet og skyllet i flere hold 
vand, til det var helt hvidt og findelt. Så blev det 
lagt til tørre som kartoffelmel, indtil det var i 
stand til at holde sig. 

Det kneb også at få det, vi skulle bruge i land
bruget. Kunstgødning for eksempel. Vi kunne få 
lidt kalksalpeter. Høstbindegarnet var af papir. 
Det holdt kun, hvis det ikke blev vådt. Under de 
meget tørre somre og strenge vintre i det første 
krigsår var der ingen stor høst at bjerge. 
Brødkornet skulle afleveres, især rug og hvede, 
som vi fik 29 kroner for per 100 kilo. Foderkorn 
til 45 kroner. En mand i nabolaget var ansat til at 
kontrollere, hvor mange kilo der var ved 
tærskning. Det samme antal skulle der være ved 
afhentning. 

Smeden havde sit bøvl, når han skulle ringe en 
vogn, altså sætte jernringen om fælgen på hjulet. 
Jernet skulle varmes op, så vi blev sat til at samle 
lyng og hedetørv. De blev lagt i en rundkreds på 
gårdspladsen og jernringen ovenpå. Så blev lyng
en antændt og når smeden mente, at ringen 
havde den rette temperatur, blev den løftet op 
med tænger og anbragt rundt om fælgen. 

Energiforsyningen 
Brændstof til petrolemusmotorerne var det småt 
med. Vi fik kun til tærskning. Maling af korn 
måtte vi snyde os til. Så vi kørte noget af kornet til 
Vegen Mølle, selv om vi ikke måtte. Her fik vi det 
malet til havregryn til eget forbrug. Flere møllere 
malede mel af hvedekorn, men blev det opdaget, 
blev de meldt til politiet. Hjemme ved os havde vi 
købt noget hvede, som vi fik lavet mel af. Du skal 
komme tidligt og hente det, sagde mølleren, så 
jeg var meget tidligt på færde. Det var sandelig 



tidligt, sagde mølleren. Så hejste han melet ned 
fra toppen af møllen og gemte det under andre 
varer. Vi havde også købekort til tqj. Alligevel var 
det svært at få. Man skulle helst være kendt i 
butikken. Tøj var også blevet en bukkevare. 

Tvis havde sit eget elektricitetsværk, men snart 
blev det klart, at vi skulle have vekselstrøm fra 
HOE - Holstebro og Oplands Elektricitetsforsy
ning. Anders Nygaard havde svært ved at vænne 
sig til, at han ikke bare kunne trække knivafbry
deren ud, når han ville stoppe motoren. Ved den 
nye motor faldt håndtaget nemlig ikke automa
tisk tilbage til startstillingen. Så når han startede 
motoren igen, skete det med fuld kraft og slog 
ofte remmen af. Han skældte os karle ud for at 
have pillet ved motoren, men blev efterhånden 
klar over, at det var ham selv, der ikke var kyndig 
nok. 

Det var ikke ret meget af høsten vi kunne fodre 
dyrene med. Og oliekager og andet proteinfoder 
var der ikke meget tilbage af. Så gjorde vi det, at 
vi købte lyng. Eller selv høstede det i heden. Det 
kunne drøje lidt på foderet til dyrene. Vi fik ind
købskort til ren protein til kvæget, et indkøbskort 
beregnet til 8 køer. 

Transporten kneb det med. Vognmændene 
kunne ikke længere afhente svinene på gårdene. 
Dem måtte vi selv køre op på stationen og læsse i 
jernbanevogne. Kreaturerne trak vi helt ind til 
eksportmarkedet i Holstebro, mens kalvene blev 
kørt med hest og vogn. Det var såmænd ikke så 
dårlige priser vi fik. Navnlig heste kom godt op i 
pris i begyndelsen af krigen. 

Kul kunne vi heller ikke få. Knap nok brunkul. 
Så gravede vi tørv i vor eng. Det var nok mest 
sand, så meget aske der skulle bæres ud. Vi havde 
lidt plantage, og folk kom derud med barnevog
ne og samlede kogler og små grene til at fyre 
med. Min fars familie boede i Struer; vi kørte ned 
til dem med flere læs kvas, som var klippet. 

Købekortet er strengt personligt. Overdragelse af kortet er forbudt. 
De- til kortet lmyttede ll)ærker , der hver]< en samlet eller enkeltvis 

i må fraklippes korte!, før købet -finder sted - bliver forsL gyldige 
efter nærmere bestemmelse al Handelsministeriet. , 
Mærkerne skal afklippes 'af sælgeren eller i overværelse al denne. 
Løse mærker er ugyldige. , ' -

" øbenhiwn i august 1948. -· ''' . f!andelsminlsteriet 

Pategninger og afstemplinger 

Købekort havde vi lang tid efter luigen. Det var rationerings
kort, som både blev stemjJlet i butikken ved køb af tøj og sko, og 
hvor de vedhæftede mæd1er blev afklippet af eksjJedienten i kun
dens jJåsyn. Løse mærker var ugyldige. 

De Grønne 
I begyndelsen så vi ikke meget til tyskerne. Det 
var mest, når vi cyklede til Holstebro, at man 
kunne se dem på gaden. Skolen i Danmarksgade 
og Teknisk Skole skråt overfor havde de besat. 
Eksportstaldene på Stationsvej også. Til Tvis kom 
de først senere og tog Forsamlingshuset, Mis
sionsimset og Ringebjerg Skole. Også enkelte pri
vate l~em beslaglagde de mere eller mindre. Vor 
nærmeste nabo fik 6-7 soldater indkvarteret, som 
lånte et kogeapparat og lavede mad ude i vaske
huset, hvor de også og sov og opholdt sig. De var 
såmænd ganske skikkelige og ville gerne høre 
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udsendelserne i radioen på dansk over BBC i 
London. Vel sagtens den eneste måde de fik at 
vide, hvordan det stod til der, hvor de kom fra. Vi 
kunne godt byttehandle med dem. De fik æg, og 
vi fik cigaretter. Somme tider også sæbe- og smør
mærker. 

På Over Skautrup oplevede gårdejeren en dag, 
da han kom l""Uem fra marken, at der sad tre offi
cerer ved køkkenbordet og spiste stegt flæsk og 
spejlæg samt solbær syltetøj, som de havde for
langt at konen på gården skulle lave til dem. 
Dagen efte1~ da han sad i stalden og malkede, 
kom de samme tre tyskere gennem kostalden og 
gik ind i køkkenet for at få samme forplejning 
som aftenen før. De menige soldater boede i den 
søndre plantage, så de hentede megen halm på 
gården til at sove i. Overalt havde de opstillet vagt
poster. 

Tvis oplevede også tvangsindlogering af solda
ter. I vaskehuset til min mormors og mosters hus 
i Hovedgaden boede menige soldater og oppe i 
gæsteværelset officerer. I forsamlingshuset ind
kvarteredes 80 soldater og Hovedgaden 7 beslag
lagde de til hovedkvarter. Ejeren og hans kone 
blev simpelthen jaget ud. Også Nygaard fik uøn
sket indkvartering. Der lå 80 mand på loftet over 
stalden og befalingsmændene på stuehusets loft. 
I Ringebjerg indrettede de garageanlæg og 
havde depot i laden. I Ringebjerg Skole blev 
begge skolestuer inddraget sammen med lærer
indens lejlighed. Børnene gik så til skole i lærer 
Laustsens privatbolig, hvor møblerne blev rykket 
sammen, så de store gik om formiddagen og de 
små om eftermiddagen. Megen plads til at boltre 
sig på var der ikke. 

Spærreballoner og luftkamp 
Af og til så vi spærreballoner. Engang i februar 
1942 kom sådan en sejlende lavt hen over mar
ken. Den må have revet sig løs fra jeg ved ikke 
hvor, var kolossal stor, 15-20 meter lang og 6-7 
meter i diameter. Ved Vestergaard i Tvislund satte 
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den sig fast i trætoppene. Børnene i Ringebjerg 
Skole fik lov til at løbe derop og se den. Lærer 
Laustsen var selvfølgelig med. En eller anden gav 
sig til at skyde på den med en luftbøsse, men det 
var ikke nok til at få hul på den. Pludselig rev den 
sig løs igen og drev videre nordover til Skave, 
hvor den igen satte sig fast, vist nok i nogle tele
fontråde. Jeg tænker, at telefonvæsenet fik lov til 
at skyde den ned, for den rev jo alle ledningerne 
over med den wire, der hang ned fra den. 

Oven for Ringebjerg Skole anlagde tyskerne 
tre kanonstillinger, en ved Ringebjergvej 24 og to 
på Tvislundvej l. De holdt skarpskydningsøvelser 
fra Bakgårdsvej og østover med haubitser, men 
sikkerhedsafstand iagttog de ikke. På Lindhaltvej 
gik et projektil ind i gavlen på stuehuset. Folk fik 
blot at vide, at de skulle holde sig inden døre. Ved 
en anden gård stod kanonen lige op ad huset, så 
første gang de skød, røg alle ruderne, så der 
måtte sættes nye i. Og hver gang måtte alle krea
turerne og fårene ud. De kom aldrig i brug de 
kanone1~ men engang så vi en luftkamp, det var 
mens vi var ved at tærske. Det var tyske flyvere, der 
forfulgte en engelsk maskine. De ramte den, så 
den styrtede ned i Idom, hvor de omkomne cana
dier ligger begravet på kirkegården. 

En gang mod slutningen af krigen var der en 
tysker, der deserterede. Hele styrken blev udkom
manderet for at fange ham, men de fik ham ikke. 
Han boede en kort tid på en af gårdene helt syd i 
sognet og kom over til Vinding, hvor flere aktive 
modstandsfolk hjalp ham. 

Overflyvninger skete jævnlig. Mest af tyske fly-

Rationeringsmædwrji"a krigens tid blev afleveret hos de hand
lende og er deJfor sjældent gemt. Mange år efter lnigen opret
holdtes mtione~ing af vare~; vi førhen slet ikke kunne få. Det 
sidste, der bortfaldt, var brændselsrationeringen. Det skete i 
januar 1953. 



:l 

(adresse) '· 
·. Denile ·!fe l af kor.tet _s_kal opbeva~&;" Ul 

,brug ·~d,ze~entuel uddeling'''ål 



jernbanen blev ofte udsat for sabotage. Her er det skinnerne ved 
Tvis station, det er gået ud ove1: Den høje skorsten i baggrun
den erfarmentlig mejeriskorstenen i Hovedgaden. 

vemaskiner fra Karup på øvelse. En gang var der 
en af dem, der forulykkede. Vi var l'Uemme for at 
få vor eftermiddagskaffe og var lige kommet op i 
roerne igen, da vi så nogle mindre fly højt oppe, 
der lå og lavede loop. Pludselig var der en af dem, 
der larmede voldsomt og vendte næsen nedad. Vi 
hørte braget, da den med fuld tryk ramte jorden 
og så røgen stige op ovre i Aulum. Om aftenen 
var vi derovre for at se. Den var styrtet ned i kan
ten af en eng ved Lergrav. Der stod en enkel tysk 
vagtpost, men vi kunne gå rundt og kigge på vra
get lige så meget vi ville. 

Sabotage 
Hen i 1943 og 44 opskræmtes vi ved nattetide af 
nogle gevaldige brag, når banen mellem Aulum 
og Tvis blev saboteret. En morgen fandt Jens 
Halgaard en sprængt skinne på omkring en 
meter midt inde i Nørre Halgård. En anden gang 
lykkedes det sabotørerne at få væltet et tog nede 
ved Aulum. Tit kørte der ikke tog på strækningen 
i flere dage. Vi anede vel, at der var lokale folk 
med, og det gjorde tyskerne nok også. Hver gang 
der var sabotage, udstedte de udgangsforbud. Så 
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Billedet af fi·ihedskæmjJerne er taget i maj 194 5 ved hjørnet af 
Klostervej og Hovedgaden. Vogterhuset ses til venstre ove1jor 
smed Svendsens ejendom Joran mejerislwrstenen. 

måtte vi ikke færdes ude efter klokken ti om afte-
n en. 

Tyskerne satte også vagtposter ud langs banen. 
De har nok ikke haft det morsomt ved at skulle gå 
og passe på en jern banestrækning. Ofte kom de 
ind på gårdene for at få lidt varme og lidt at leve 
af. Normalt opførte de sig høfligt og ordentligt, 
men det hændte dog, at en soldat blev fristet over 
evne og stjal gårdejerens sølvkapslede lommeur, 
der lå i køkkenvinduet. En anden gang - det var 
så langt henne som i foråret 1945 - hvor alle 
kunne se, hvad vej det gik- kom to tyskere ind på 
en gård nær banen og spurgte, om de måtte 
komme ind og få lidt varme, for de frøs sådan. 
Den ene var en ældre mand. Han så lidt hærget 
ud. Den anden var yngre og trods sprogvanskelig
hederne snakkede han løs. De var begge fra det 
sydlige Tyskland, i nærheden af den franske 
grænse, og klimaet her i Danmark var dem lovlig 
koldt. Den unge viste os billeder af sin kone og 
sine to børn. De var meget interesseret i at høre, 
hvordan det gik med Berlin, som russerne var 
nær ved at indtage. De kom med ind i stuen for at 
høre radio. Det blev de meget stille ved. Var nok 



klar over, hvordan krigen ville ende. Da de gik, 
vendte den unge sig om og sagde "Gott segne 
Euch!"- Gud velsigne Jer! 

Også inde i Tvis skete der sabotage. 5. jule
dag 1943 var der juletræsfest På vej l~em hørte 
vi børn et kæmpe brag og så et ildglimt Det 
var vognmand Kristen Lauritsens garager på 
Smedegårdvej der blev sprængt i luften. Garage
taget blev revet af, stuehuset slog revner og flere 
vinduer blæstes ud. Tyskerne havde forlangt 
Lauritsens lastbil udleveret. Den var ellers sat i 
garage, fordi det kneb med at få gummi og andre 
ting til den, men nu ville de ikke blot have bilen, 
men også at vognmanden stillede en chauffør til 
rådighed. Omkring juletid fik han lov til at køre 
bilen l~em under påskud af, at den skulle på 
værksted. Og natten før nytårsaften blev den 
saboteret. 

Agnete 
Når BBC i London sendte til Danmark, sad vi alle 
med hovedet inde i radioen for at høre nyt. Sidst 
i de daglige udsendelserne kom der nogle sær
meldinger, som vi ikke forstod, men det var der 
andre, der gjorde. Vi var engang på ferie hos 
vores farbror og pludselig en aftenkom kode
ordet til Vinding-gruppen. Farbror måtte af sted 
for at aflevere beskeden, men han kunne jo ikke 
lade os børn alene, så vi kom med. 

Den var meget aktiv, den gruppe i Vinding. 
Kort før befrielsen blev den revet op. En dag stod 
Gerhard helt uventet i vor dør og havde sin kære
ste med. Han havde tjent hos os engang, og mor 
bød dem indenfor, hun kunne se, der var noget 
galt. Det var der. Gruppen var blevet taget af 
tyskerne. Gerhards bror havde de fået fat på. 
Hoffmanns sønner ligeledes. Han selv var slup
pet. Om han og kæresten kunne bo ved os? 
Selvfølgelig kunne de det. Dagen efter kom 
tyskerne. En tysk officer kørte op foran huset og 
rundt om flagstangen, men kom ikke ind. Snart 

Faldskærmsstof blev ofte omsyet til cottencoats eller som her til 
denne brudekjole, som blev båret af Grete Andersen ved hendes 
bryllup i Tvis kidw. 

efter så vi tyske soldater med fældede bajonetter 
finkæmme marker og krat som om de skulle på 
jagt. De gik frem i kæde med tre meters afstand, 
kom også ind i gården og var meget høflige og 
taknemmelige over at få lov til at drikke lidt vand. 
Særlig ihærdige virkede de ikke, det var som sagt 
i april 45, så de vidste vel godt, hvilken ende kri
gen ville tage. 

Også Tvis havde en modtagegruppe, som kom 
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kiodtagegrujJjJen i Tvis med kodeordet Agnete bestod af Kjeld Svendsen, Svend Erik Mikkelsen, Sven Bang Sørensen, Tage Mikkelsen 
og Peder Gjedbo Andersen, her opstillet til fotografering efter maj 194 5. 

i aktion natten mellem den 23. og 24. februar i 
1945, da den fra BBC fik kodeordet, som var 
Agnete. Ad forskellige veje kørte de fem unge -
I~eld Svendsen, Sven Bang Sørensen, Peder 
Gjedbo Andersen samt Svend Erik og Tage 
Mikkelsen- ud til Vester Grønbæk til et sted, man 
kaldte "æ gammel hav/', et stykke jord med lidt 
plantage og hede, der egentlig hedder Steltoft og 
satte markeringslys op, som kunne ses fra luften. 
Så ventede de spændt. Med et hørtes flyvemaski
nen, som gik lavt ned og så: bom! -bom! -bom! 
lait 12 containere landede i faldskærme på mar
ken. Faldskærmene blev pakket i en fart, de måtte 
sandelig ikke gå til spilde. Ikke så helt få brude
kjoler i Tvis blev siden hen syet af det pragtfulde 
stof fra engelske faldskærme. Containerne blev 
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tømt og smidt i et høl i åen, mens indholdet blev 
gemt under lyng og revlingris i plantagen. En last
bil skulle have været derud fra Holstebro for at 
hente våbnene, men det var for farligt. De fem 
mand kom l~em i god behold. En af de næste 
dage kom fjerkræ-bilen fra Vinderup så og hente
de noget af det, men ikke det hele. 

Ovre fra Skautrup ringede de af og till~em til 
os og spurgte, hvordan det gik med tørvene: Far 
svarede, at de havde det godt. Fra tagvinduet på 
Vester Nybo inde ved Herningvej kunne man i 
luftlinie se ud til vor høj på Steltoft Det var en 
aftale, at hvis tyskerne rykkede ud, skulle vi adva
res ved lyssignaler med en lommelygte. Så en 
aften fortalte sognerådsformanden, at tyskerne 
havde forlangt et kort over samtlige plantager i 



sognet. Mor tog som sædvanlig til købmanden i 
Tvis for at handle. Om ikke kommisen ville være 
rar og gå med ud og l~ælpe hende med at læsse 
varerne på cyklens bagagebærer? Selvfølgelig ville 
han det. Hviskende fortalte mor Svend om våben
nedkastningen l~emme ved os. De skal blive hen
tet, lovede han. Det blev de et par dage efter. 

Telefoncentralen ved besked 
Mange vidste besked, men ingen vidste mere om, 
hvad der skete i Tvis, end Pe' Morre - egentlig 
hed hun Petrine Jensen. Hun bestyrede telefon
centralen, som lå i Hovedgaden, og det var hun 
glad for. Telefonnumre indensogns var ganske 
overflødigt. Man forlangte bare smeden, hvis det 
var ham, man skulle have fat i. Hvis en abonnent 
ikke svarede, kunne Pe' Morre fortælle, at "dem 
kan du ikke træffe i dag, for de vasker." Hun vid
ste besked med alt. Havde nogen set noget usæd
vanligt i sognet, kunne Petrine altid give besked 
og hun gjorde det gerne. Den 4.januar 1944 kom 
politibetjent Knudsen ind i et par af husene langs 
landevejen for at spørge, om nogen havde set 
noget mystisk på landevejen, for der var sket 
noget alvorligt. Han sagde ikke hvad. Men 
Petrine vidste besked: "Det er snart for galt med 
de tyskere. Nu har de taget Kaj Munk og det hed
der sig, at de har skodt ham nede ved Silkeborg." 
Ganske rigtig! Det var, hvad vi dagen efter kunne 
læse i avisen. 

Den 4. m~ blev man rigtig klar over, hvor 
mange der over radioen lyttede til BBC. Nok er 
der langt mellem gårdene på landet, men det 
varede ikke længe, før fredsbudskabet fra 
London også bredte sig i Tvis. Hvem der havde 
gemt en smule rigtig kaffe eller en flaske kirse
bærvin hentede den frem for at fejre tyskernes 
kapitulation. 

Tyskerne forsøgte at organisere deres !~em
transport. En vognmand i Skovbakken havde en 
ældre Ford lastbil, som var ombygget til gengas. 

Kongemærket var et ji·imærkestort emblem til knajJhullet elle~; 

hængende i to små kæderfi'([, en brochen ål, til damernes revers. 
Det blev Femstillet til Christian den Tiendes 70 års fødselsdag 
i september 1940 og blev umådeligt jJOjmlært blandt alle, der 
ville vise deres nationale sindelag. 1.3 millioner eksemjJlarer 
blev mæd1et Ji'emstillet i. 

Den kørte fint nok, når han skulle af sted med 
fodboldspillere eller gymnaster, men da tyskerne 
ville have ham til at køre for sig, var det ham umu
ligt at få bilen i gang. 

Herlig sommer. Den 27. juni afholdtes en fri
hedsfest i Tvis, der begyndte om eftermiddagen 
med musik foran kirken af Holstebro FDF's 
orkester. Dernæst optog med faner og orkesteret 
i spidsen til Østergårds krat, hvor der var tale af 
lærer Hansen, Gedebo Skole og pastor Bønding i 
Aulum. Om aftenen fortsatte festen med musik 
og underholdning. Klokken 21 talte pastor 
Larsen fra Vinding samt pastor Schmidt fra Tvis. 
Mtenen sluttede med fakkeltog til Tvis, hvor der 
var bål og festfyrværkeri på Lauralyst mark. Her 
viste frihedskæmperne, hvordan de havde båret 
sig ad med at sprænge skinnelegemer. 
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TVIS BY 

Kirhelmset- Hovedgaden 3 
Gunnar Skov fratræder i 1992 og flytter til 
Holstebro. Som ny kirkebetjent og graver ansæt
tes Poul Jensen, født 1942 i Vindum, gift med 
Inga Olesen, født 1947 i Herning. De har børne
ne Betina, født 1966 i Holstebro og Birgitte, født 
1969 i Holstebro. 

Tvis Sognegård- Hovedgaden 2 
Emma og Eddy Pedersen fratræder i 1997 som 
bestyrer af sognegården. Som nyt bestyrerpar til
træder Grete og Claus Worm, som flytter til 
Hovedgaden 2 fra Hingebjergvej. Claus \!\Torm er 
født 1951 i Allerød og gift med Grete Fjord 
Nielsen, født 1944 i Sdr. Nissum. Parret har bør
nene Vichy, født 1965 i København og Joan, født 
1970 i København. 

Smeden - Hovedgaden 4 
Rettelse: I 1975 omdannes smedeforretningen til 
et anpartsselskab med I~eld Svendsen, Gudrun 
Svendsen og Henry Lundager Pedersen som 
anpartsejere. I 1982 bliver Henry Lundager 
Pedersen eneejer af forretningen. 

Brugsen - Hovedgaden 5 
I foråret 1993 flytter bestyrerparret Lisbeth og 
Erik Nørgaard til Alslev ved Varde, og med 
udgangen af oktober samme år lukker brugsen. 
Ejendommen overtages af murermester Bent 
Bjerggaard, der renoverer ejendommen og ind
rettet to lejligheder, hvorimod de egentlige for-

retningslokaler ikke ændres. I 1998 overtages 
ejendommen af Steen Kallesøe, Skautrupvej 20 b, 
født 1956 i Aulum og gift med Bente Lauridsen, 
født 1955 i Aulum. Parret har børnene Jane, født 
1985, Jeppe født 1987 og Lars, født 1992, alle i 
Tvis. Steen Kallesøe anvender Brugsens tidligere 
butikslokaler som lager for hans firma Danatelia 
A/S, der forhandler kosmetikartikler og tilbehør 
til modebranchen. Firmaets vækst nødvendiggør 
større lokaler og i 2000 lejer firmaet sig ind i dele 
af SAJYKA bygningen. Danatelia beskæftiger 12 
personer og forhandler varer i ind- og udland. 
Hustruen Bente Kallesøe er som uddannet revi
sor ansvarlig for firmaets bogholderi. En tid her
efter forhandler Rene Andersen brugskunst i 
butikslokalerne. 

Købmanden- Hovedgaden 8 
I 1991 flyttes det lokale postekspeditionssted fra 
Hovedgaden 42 til købmand Freddy Knudsens 
købmandsforretning, som desuden har hånd
købsudsalg for Løveapoteket i Holstebro. 

Bageren - Hovedgaden l O 
Morten Pulapa og Conny Hedegaard Simonsen 
nedlægger bagerforretningen i 1992. I august 
1999 indretter Michael Roland Andersen en 
butik med Thailands brugskunst men lukker året 
efter. Ejendommen sælges i 2001 til Egon 
Sørensen og Jonna Krabsen, der udlejer lokaler
ne til Allan Dige, Lille Uhrlundvej 19, som åbner 
et solcenter. 
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Sj;arelwssefilialen - Klostervej 2-6 
I 1988 nedlægger sparekassen SDS sin filial på 
Klostervej og ejendommen sælges året efter til 
murermester Bent Bjerggaard, der i 1990 ombyg
ger og udbygger den til tre udlejningsboliger. 
SDS donerer fortjenesten ved salget af bygningen 
til den nye kultursal samt til idrætsforeninger 
TVIS IF og TVIS KFUM. I 1998 sælges ejendom
men til Hans Peder Krogsgaard i Lemvig. 

Tvis Auto- Klostervej 24 
Ejendommen samt privatboligen er nyopført i 
2001-2002 af Ove Rasmussen, født 1945 i Nørre 
Nissum og gift med Joan Opstrup Andersen, født 
i Lemvig. De har børnene Vibeke, født 1969 i 
Borbjerg og Michal, født 1976 i Bm-bjerg. Ove 
Rasmussen åbnede i december 2002 autoværk
sted og handel med brugte biler på adressen. 

Dissings JVIashinfabrih- Klostervej 28 
Det gamle autoværksted købes i 1997 af Knud 
Dissing, der bor på Trehøjevej i Vildbjerg. Han til
bygger-kontor og ændrer virksomheden fra auto
værksted til maskinfabrik. 

Tvis Tegnestue- Klostervej 111 
Ejendommen Klostervej 17, der i 1987 ejes af 
Inge ogJohnny Christiansen, bliver i 1997 solgt til 
Ove Uhrlund Jensen, der flytter hertil fra 
Tvislundvej l, hvorfra han hidtil har drevet Tvis 
Tegnestue. Ove Uhrlund afgår ved døden i 2001. 
I 1999 har han solgt Tvis Tegnestue til Søren 
Hjort Schou, der nybygger Klostervej 111 og i 
2000 flytter virksomheden til kælderen på 
Klostervej 111. Søren Hjort Schou er født 1970 i 
Kolding og gift med Margit Lundager Pedersen, 
født 1970 i Tvis som datter af købmand Axel 
Lundager Pedersen, Hovedgaden 8. Parret har 
børnene Sara, født 1996 i Tvis og Sidsel, født 2002 
i Tvis. 
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Tvis Slwle- Skolevænget l 
I 1992 etableres skolefritidsordningen Lærke
reden med plads til 72 børn fra børnehaveklassen 
og 1.-2. klasse og i nært samarbejde mellem pæda
goger og lærere. I 1993 går skoleinspektør Helge 
Jensen på pension og afløses af Lars Rudolf, født 
1946 på Frederiksberg, og gift med Ingeborg 
Lindquist, født 1945 i Glostrup. De har børnene 
Henrik, født 1964, Mads, født 1970, Janus, født 
1978 og Anna, født 1982. I 2002 konstitueres vice
skoleinspektør Agner Lund i stillingen som skole
inspektør. Han er født 1955 i Spjald og gift med 
Ketty Mouritsen, født 1962 i Sunds. De har børne
ne Anders, født 1985 og Jacob, født 1989. I skole
året 2002/2003 har Tvis Skole 380 elever og 33 
lærere. Tvis Skole og Set. Jørgens Skole er de 
eneste i kommunen, som har 10. klasser. 

Ældreboliger- Skolevænget 2-20 
I 1989 opføres ny børnehave i Tvis og den tidlige
re funktionærfløj og børnehave ved plejehjem
met ombygges til 3 ældreboliger. I en nybygget 
fløj mod syd indrettes yderligere tre ældreboliger 
i 1990. 

Grøftehanten - Kirkevænget 2 
I 1989 opfører Holstebro Kommune en ny børne
have på Kirkevænget 2 med plads til 52 børn i 
alderen 0-14 år som en integreret institution, som 
giver anledning til en prisbelønning. Året efter 
omlægges fritidshjemspladserne til børnehave
og vuggestuepladser og i 1997 udvides institutio
nen med en tilbygning i samme byggestil, så den 
kommer til at rumme i alt 82 pladser till2 vugge
stuebørn og 70 børnehavebørn. Den grænser op 
til skolens og hallens sportsanlæg og i forbindelse 
med kultursalen og Tvishallen. Institutionen 
ledes indtil 1991 af børnehaveleder Margit 
Klausen, som efterfølges af Signe Vestergaard 
frem til 2000. Fra 2000 til 2002 er Charlotte 
Villadsen leder og fra 2002 Lone Hubert. 



lVIenighedshuset jJå Kidwvænget er bygget sammen med kultursalen og Tvis-Hallen. 

SAJYKA - Kirkevænget 5 
De samvirkende jyske kartoffelsektioners virksom
hed ophører i 1988. I 1990 sælges ejendommen til 
Orla DahlJepsen, der indretter den som lager for 
virksomheden Mannorhuset. Håndboldklubben 
TVIS KFUM lejer sin ind i dele af ejendommen i 
1999. I 2000 sammenlægges eliteafdelingerne af 
TVIS KFUM og Holstebro Håndbold 90 og antager 
navnet Team Tvis Holstebro. Også forsikringssel
skabet Ziirich lejer sig i 1999 ind i dele af ejendom
men samt året efter tillige finnaet Danatelia A/S. 

Tvis Fjernvarmecentral- Kirkevænget 
Det private fjernvarmeværk overtages af 
Holstebro Kommune i 1993. Værket er nu en 
nødforsyningscentral for Tvis by. 

Tvis Hallen- Kirkevænget 6 
I januar 1981 hed stillingen som leder af Tvis hal
len halbestyrer, og den bestrides af Astrid 
UhrlundJensen i Nørremark I 1986 opdeles stil
lingen i cafeteriabestyrer og halinspektør. 
Sidstnævnte beklædes af Ove Uhrlund Jensen 
indtil 1988, da stillingerne igen lægges sammen 
og overtages af Leif Laursen, gift med frisør Aase 
Laursen Bam1estrupparken 17. Året efter overta
ges halinspektørstillingen af Hans Gorritzen, 
Klim, som den 15. november 1993 afløses af 
Søren Iversen, Tårs. I januar 1999 skilles cafeteri
et igen ud fra inspektørstillingen og overtages af 
Elin Sandal, Bam1estrupparken 61. 
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Kultursalen - Kirkevænget 6 
I 1991 udvides Tvis Hallen med en Kultursal, 
opført af Tvis Hallen. Grøftekanten og Tvis 
Menighedsråd lejer sig ind. Om formiddagen ~e
ner salen som lege- og aktivitetsrum for børneha
ven, om eftermiddagen til almindelig udlejning 
for foreninger i Tvis, om aftenen til kulturelle 
arrangementer. En fast scene gør det muligt for 
Tvis Amatørteater at opføre teaterforestillinger 
og for Tvis Skole at afholde skolefester. 

Nl.enighedshuset - Kirkevænget 4 
I oktober 1992 tages første spadestik til opfø
relsen af et menighedshus i Tvis, som står færdig 
og indvies den 13. juni 1993. Huset er på godt 200 
kvadratmeter og rummer konfirmandstue samt 
kontor for præster og kordegn samt mødelokaler 
for menighedsråd. Foran indgangen er opstillet 
en stenskulptur af Jens Stobberup, en gave fra 
foreningerne i Tvis Lokalråd til indvielsen. 

Tvis Borgelforening 
Borgerforeningen varetager beboernes fælles 
interesser over for lokale myndigheder, for 
eksempel i trafikale forhold. Desuden står for
eningen for arrangementer indadtil til styrkelse 
af sammenholdet i lokalsamfundet. Formand og 
bestyrelse vælges på den årlige generalforsam
ling. I 1986 var Frank Skød Pedersen formand. 
Han afløstes i 1989 af Margit Vendel bjerg, som i 
1996 blev efterfulgt af Bjarne Birkkjær. I 1997 
valgtes Poul Henning Thomsen til formand. 

Foreningen kårer hvert år en beboer, som i 
særlig grad har gjort sig fm·~ent til titlen Årets 
Tvisborger for sin indsats i sognet. I 1989 blev 
Agner Lund valgt, 1990: Helge Jensen, 1991: 
Ulrik Mølback Jensen, 1992: Margit Vendelbjerg, 
1993: Jørgen Mathiasen, 1994: Poul Frandsen, 
1995: Bent Bak, 1996: Lise og Freddy Knudsen, 
1997: Søren Iversen, 1998: Jens Carlsen, 1999: 
Susanne og Orla DahlJepsen, 2000: Britt Jensen, 
2001: Frida Vester, 2002: Kristian Bundgaard. 
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Ældreboliger- Egevænget 1-19 
Efter foderstofforretningen HAGs udflytning fra 
Tvis by til Skautrupvej sælges ejendommen på 
Egevænget til Tvis menighedsråd der i 1997 
videresælger de nu frilagte arealer til plejel~ems
leder Jens Mortensen, Tvis Plejel~em. Året efter 
anlægges forbindelsesvej mellem Egevænget og 
Hingebjergvej. I 1999 udlægges området ifølge ny 
lokalplan til tæt lav boligbyggeri. På området 
opføres ti ældreboliger. Under byggearbejdet 
dukker den rørlagte helligkilde i Tvis frem og vil 
blive forsøgt gjort rislende overjorden på ny. 

Vognmandsforretning- Skautrupvej 5 
Johannes Sig Jensen omkommer ved en 
arbejdsulykke i 1991, da et læs spær vælter ned 
over ham, mens han står på lastbilen. Enken 
Elly Sig Jensen flytter til Lauralyst, da hun og 
sønnen Gert sælger Tvis Vognmandsforret
ningen til Ove Nordskov Jensen, Bannestrup
parken 79, som driver forretningen videre fra 
Nybo Bakke i Holstebro og siden fra Kron
borgvej 11 i Aulum. 

Niurennester- Skautrupvej 20 B 
Murermester Ejvind Gade flytter i 1991 sm 
murermesterforretning til Holstebro og sælger 
huset på Skautrupvej til privat beboelse. 

Tvis Køkkener- Skautrupvej 16 
Poul Frandsen dør i 1999. Anna Frandsen bor 
fortsat i villaen Skautrupvej 24. Sønnen Bjarne 
Frandsen viderefører firmaet Tvis Køkkener og 
Garderobeskabe A/S og køber i april 2002 samt
lige aktier i familieaktieselskabet. I 1992 tilkøbes 
jorden fra Skautrupvej 24B, og i 1995 opføres 
endnu en fabriksbygning på 10 000 kvadratmeter 
specielt til produktion af bordplader. I 2002 over
tager firmaet Skautrupvej 18, 22 A og 22 B af 
Gråkjær Staldbyg, der flytter til Mads Bjerresvej i 
Holstebro. Tvis køkkener og garderobeskabe A/S 
har nu fabriksareal på 23 000 kvadratmeter. 



Tvis Køkkener og Garderobeskabe er en omfattende vid1somhed på SkautrztjJvej. 

Bjarne Kleinstrup Frandsen er født 1955 i Tvis og 
gift med Connie Anette Hansen, født 1959 i 
Vandel Mark. De har børnene Claus, født 1979, 
Susanne, født 1980 og Janni Skov Frandsen, født 
1986 alle tre i Tvis. 

Gråkjær Staldbyg- Skautrupvej 22 A 
John Graakjær flytter virksomheden til Mads 
Bjerresvej 5 i Holstebro og sælger i 2001 bygnin
gerne på Skautrupvej til Tvis Køkkener og 
Garderobeskabe A/S. 

Bjerggaards Mure1jorretning- Brejnholtvej 4 
Bent Bjerggaard sælger i 1995 sin murermester
forretning, som han driver fra Elmevænget, til 
sønnerne Bo Bjerggaard, Breinholtvej 4, og 
Tonny Bjerggaard, Lindhaltvej 6, Firmaet 
Bjerggaards Murerforretning Aps drives fra 
adressen Brejnholtvej 4. Bent Bjerggaard afgår 
ved døden i 1999. 

Forlaget Hmtus- Bam1estrupparken 57 
Lærer ved Tvis Skole Niels Jørn Buus Madsen 
starter i 1988 forlaget Ventus på privatadressen. 
Huset er opført som parcelhus i 1977 og siden 
udvidet. Niels Jørn Buus Madsen er født 1953 i 
Aabenraa og gift med Dorthe Unnerup-Madsen, 
født 1948 i Tønder. De har sønnerne Thomas, 
født 1979 i Tvis og Kristian født 1981 i Tvis. 

Tvis Bogføring- Bam1estrupvej 2 
Ejendommen bebos i 1987 af Lars Christian 
Christensen, førhen Vester Skautrup. I 1990 
købes den af Henning UhrlundJensen, der flyt
ter hertil fra Ringebjerg Skole, Ringebjergvej 7. 

Lauralyst- Lauralyst 
I 1990 opførte Boligselskabet Holstebro 12 leje
boliger på grunden, hvor den nedlagte gård lå, 
og i 1998 yderligere 6 boliger. Et konsortium af 
Tvis håndværkere opførte i 1993 4 ejerboliger og 
året efter yderligere 4. 
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Veste~gaardsvænget er en ny gade Ji'a Vestelgaard i Tvislund op til Egevænget. 

Brogaards Tegnestue- Smedegårdvej 28 
Fra adressen Smedegårdvej 28 driver Arne 
Høgild Brogaard tegnestue. Efter 13 år hos 
Gråkjær Staldbyg begynder Arne Brogaard i 1993 
som selvstændig arkitekt, hovedsagelig med teg
nearbejde for Gråkjær Staldbyg. Arne Høgild 
Brogaard er født 1951 i Borbjerg og gift med 
Inger Mølgaard, født 1953 i Gettrup i Thy. 
Sammen har de børnene Benny, født 1975, 
Thomas, født 1977 og Helene, født 1983. 

Købmanden - Smedegårdvej 29 
Rettelse: I 1979 sælger enken efterJens Skautrup 
ejendommen Klostervej 11 - omtalt som slagte
huset - med tilhørende købmandsforretning til 
Iijeld Svendsen, Just Svendsen og Mai Møller 
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Pedersen. Ejendommen, der består af fire lejlig
heder plus butik, drives som udlejningsejendom. 
Butikken udlejes til blandt andre Henning 
Carlsen og senere Brian Pedersen. I 1987 sælges 
ejendommen til smedemester Henry Pedersen 
og sønnen Henrik Boel Pedersen. I 1993 lejer 
Marianne Borg forretningen og driver her frisør
salon. 

Vognmanden - Smedegårdvej 50 
I 1992 sælger Erik Eriksen kørslen med kreaturer 
og svin til Leif Knudsen i Sørvad. Resten af vogn
mandsforretningen nedlægges. Erik Eriksen dør i 
1995, og året efter sælger enken Ida Eriksen 
huset og flytter til Holstebro. 



LAURALYST JORDER 

Lilleshov-Prins Burisvej 87 
I 1997 nedlægger DSB leddene fra Virkelyst samt 
Neder og Over Uglkær, som Jacob Grønbæk 
køber, i alt 25 tdr. land, som lægges til Lilleskovs 
jorder. 

Nørrevang-Prins Burisvej 89 
Jens Carlsen og Karen Marie Nielsen har udover 
drengene Mads, født 1978, og Kristian, født 1981, 
fået datteren Signe i 1992. 

Elmely - Smedegårdvej 15 
Efter Kirstine Paghs død i 1992 overtages ejen
dommen af Grete og Peder Gjedbo Andersen i 
Laulund, som i 1994 sælger ejendommen til Kaj 
Pilgaard, født 1954 i Trabjerg, gift med Dorthe 
Lund Graagaard, født 1954 i Holstebro. De har 
børnene Kristian og Kit, født 1981 og 1984, begge 
i Holstebro. I 1996 sælger parret 2 Y2 hektarjord 
til Mannorhuset. 

Højbo- Smedegårdvej 13 
Bjarne Frandsen og Tove Sabro Sørensen bliver 
gift i 1988 og får datteren Helle i 1991. 

Toftegaard- Smedegårdvej 11 
Inger og Aksel Damgaard sælger i 1995 l. 4 hektar 
jord til Kurt Pedersen. Året efter eksproprierer 
DSB 4 hektar nord for banen, fordi de private 
overkørsler over jernbanen skal nedlægges. I 
1996 sælger parret 4 hektar til Marmorhuset og i 
2000 7 hektar til Frede Phillipp. I 2002 sælger de 
Toftegård til Susanne og Orla DahlJepsen. 

Marmorhuset- Smedegårdvej 6 A 
I 1990 køber firmaet kartoffelcentralen på 
Kirkevænget i Tvis af SAJYKA, renoverer bygning
erne og tilbygger i 1993 en lagerhal på 1000 kva
dratmeter. I 1996 køber firmaet jord på 
Smedegårdvej af Inger og Aksel Damgaard og 
opfører året efter lagerhal på 5200 kvadratmeter 
og udvider i 1999 med en 1800 kvadratmeter stor 
administrationsbygning på Smedegårdvej og i 
2002 yderligere en lagerhal på 2700 kvadratme
ter. Samtidig ændres navnet til ACTONA COM
PANY A/S og er blandt de største møbelimportø
rer i Skandinavien med 72 medarbejdere. 
Udvidelse af virksomhedens administrationsbyg
ning mod syd er påbegyndt. 

Virksomhedens ejer er Orla DahlJepsen, født 
1956 i Skjern, gift med Inger Susanne Thomsen, 
født 1959 i Holstebro. Parret har børnene Allan 
og Anne Mette Dahl J epsen, født 1980 og 1983, 
samt Kaspar og Kenth Boutrup, født 1981 og 
1986, alle i Holstebro. 

Højmark- Smedegårdvej 7 
Sonja og Alex Bendtsen sælger i 1987 ejendom
men til Thorbjørn Strunk, der to år senere sælger 
den til Frans Sørensen, født 1961 som søn af 
Ragnhild og Søren Sørensen i Øster Kragbæk, 
gift med Bodil Iqær, født 1960 som datter af Edith 
og Henning Iqær i Skovly. De har børnene Kri
stian og Marie, født 1987 og 1989 i Tvis. Ægte
skabet opløses i 1995. Bodil Iqær antager igen sit 
ungpigenavn og flytter til Smedegårdvej 12. Frans 
Sørensen flytter til Handbjerg. 
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Højmark sælges til Brian Rasmussen, født 1968 
i Øster Lem og gift med Susan Nielsen. Parret får 
datteren Mathilde i 1999. De sælger i 2001 ejen
dommen til Jens Dahl Kristensen, født 1973 
Viborg, og Rikke Planborg Jensen, født 1975 
Ørn høj. 

Engholm- Skautrupvej l 
Poul Kallesøes hustru Frida Jensen afgår ved 
døden i 1991. Ejendommen overtages i 2002 af 
sønnen Steen, og dens jorder udlejes til Jens 
Kristian Iversen, Skautrup. 

Lerbæh- Skautrupvej 2 
Rettelse: Efter I~eld Svendsens død i 1982 sælger 
Gudrun Svendsen i 1984 ejendommen til tømrer
mester Poul Frandsen, der året efter videresælger 
bygningerne til Villy Dinesen og Unna Cimane 
Pedersen. De sælger i 1999 ejendommen til Per 
Nørgaard Mortensen, født 1967 i Tvis, som har 
bofællesskab med Maibritt Dalgård, født 1968 i 
Holstebro. De har børnene Morten, født 1994 i 
Holstebro, og Anders, født 2001 i Tvis. 

Svanholm- Skautrupvej 15 
I 1997 flytter Morten Ove I~ær og Bente Jensen 
til Bannestrupparken og sælger ejendommen til 
Svend Svendsen, født 1951 som søn af smed I~ el d 
Svendsen og hustru Gudrun Andersen, Hoved
gaden, Tvis. Han er gift med Mai Møller 
Pedersen, født 1952 i Randers. Parret har børne
ne Ane, født 1979 i Holstebro og Mette Marie, 
født 1990 i Aulum. 

M. oselund- Skautrupvej 19 
Ejendommen sælges i 1993 til Gert Nielsen, født 
1965 i Nr. Felding, der driver minkfarm på ejen
dommen. 

Gertrudbæh- Skautrupvej 21 
Arne Eriksen dør i 1987 og enken sælger samme 
år ejendommen til Niels Arne Jensen, født 1926 
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i Vinding, og gift med Signe I~ærgaard 

Pedersen, født 1934 i Tvis som datter af Peder 
Pedersen i Lundager. Parret flytter hertil fra 
Sparretoft. 

Kildevang- Skautrupvej 30 
Leo Pedersen afgår ved døden i 1984. 

Søndervang- Skautrupvej 28 
Efter Svend Aage Pedersens død sælges ejendom
men i 1994 til Claus Jensen, født 1965 i Biersted. 
Han er gift med Annette Sidelmann, født 1962 
som datter af Harald Sidelmann i Mellem Gryd
hol t. Hun har børnene Anders, født 1987 og 
Martin, født 1990, begge i Tvis, og sammen får de 
i 2002 datteren Malene. 

Tvis Hønseri- Skautrupvej 26 B 
Viola Falk Smeds og Tage Kaspersens børn sælger 
i 1994 c;jendommen til Victor Hansen, som flytter 
hertil fra Stendis. 

Tvis Planteshole- Skautrupvej 26 A 
Lisbeth og Jens Jørgen Kristensen nedlægger 
planteskolen i 2001 og sælger året efter ejendom
men til Peer Laurids Kristensen, født 1973 i 
Holstebro og gift i Tvis den l. juni 2002 med 
Helle Skak Østrup, født 1972 i Aalestrup. Parret 
har sønnen Laurids, født 2002 i Tvis. 

Laulund- Herningvej l O l 
Efter Peder Andersens død i 1993 sælger enken 
Grete Andersen Laulund til Jan og IZaren Mad
sen, St. Soels. Parret flytter i 1994 til Vinding for 
at overtage IZarens fødel~em Korsbæk Laulund 
sælger de til Thorkild og Hjørdis Damgaard 
Madsen, der flytter hertil fra Soels og opfører nyt 
stuehus i 1999 og ny lade i 2002. 

Fejager-Herningvej 103 
Niels FelletoftJensen dør i 1988, og hustruen flyt
ter til Holstebro. Jorden til ejendommen på højre 



Foderstofforretningen HAG er indgr1et i Østsjællands Andelsgrovvareselslwb under navnet ØA. 

side af landevejen sælges til Henry Grønbæk. 
Resten af ejendommen sælges til naboen 
Thorkild Damgaard Madsen, som sælger byg
ningerne, der i 2002 ejes af GSV Marketing. 

HAG- ØA- Skautupvej 32 B 
HAGs sidste leder var Sigurd Kristensen. I 1998 
sammenlægges HAG med ØA, som står for 
"Østsjællands Andel" og kaldes herefter: ØA 
Vesgylland. I 2000 tages et stort nybyggeri på 3400 
kvadratmeter i brug, omfattende en ferskvands
terminal, en lagerhal til korn samt en ny kontor-

bygning med laboratorium m.v. ØA har nu 12 
afdelinger fordelt over Sjælland, Lolland-Falster 
og Jylland. Daglig leder på Skautrupvej indtil 
2002 er Grethe Klogborg. 

H. C. Andersen Traktor- Skautrupvej 34 
Harry Andersen driver maskinstation på ejen
dommen indtil 1993, hvorefter virksomheden 
nedlægges. I maskinhallen indretter han et 
museum med landbrugs- og husholdningsredska
ber. Hustruen Ruth Andersen dør i september 
2002. 
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TVISLUND 

Nø1gaanl- Tvislundvej 4 
Kristian Nørgaard tilkøber 32 hektar fra Nygaard 
og i 1997 omlægger han produktionen. Han sæl
ger køerne og bygger ny svinestald til øget svine
produktion. I 2001 sælger han gården til sønnen 
Henrik Lund Nørgaard, født 1969 i Tvis, gift med 
Lise Graagaard Thorup, født 1972 i Randers. De 
har sønnen Kresten, født 2001 i Tvis. 

Sønde1gaard- Tvislundvej 6 
I 1995 nedlægger Niels Halgaard sin minkfarm 
på Gedbovej og flytter hele produktionen ud på 
Gl. Lindholt. 

Østelgaard- Brejnholtvej l 
Ejes af Christian Oluf Østerholm Hansen, gift 
med Nora Kristensen, født 1950 på Mors. Hun 
har børnene Karsten, født 1969,Jan, født 1971 og 
Rene født 1976. 

j\!Jeldgaanl- Tvislundvej 3 
I 1990 sælger Niels Halgaard bygningerne på 
Meldgaard til Benny Vexø Petersen, født 1960 i 
København, men beholderjorden. 

Nygaard- Tvislundvej 2 
Svend Erik og Jette Andersen sælger i 1997 ejen
dommen til Henrik Haaning og flytter til 
Holstebro. I 1999 videresælges ejendommen til 
Claus Mosgaard Mølby, født 1970 i Mejrup, gift 
med Anne-Lise Nielsen, født 1971 i Aulum. 
Parret får børnene Julie i 2000 og Mathilde i 
2002. 

Hedegaard- Lille Uhrlundvej 2 
Rettelse: Evald Enevoldsen, som i 1962 køber 
Hedegaard af Søren Aksel og Marianne Hen-
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riksen, flytter hertil fra Højstrup ved Frøstrup i 
Thy. Han er født i Nors i 1927 og gift med Tenna 
Marie Daugaard, født 1936 i Egtved. De har bør
nene Kurt, født 1956 og Finn, født 1959. I 
Hedegaard får de Poul i 1964 og Kirsten i 1968. I 
1970 mageskifter Evald Enevoldsen med gården 
Ny Mej dal, som ejes af Ove Jensen. 

Efter en brand i 1987 er gården restaureret og 
der er foretaget forskellige tilbygninger. Ove 
Jensen har på gården oparbejdet landets bedste 
Charolais kvægbesætning. 

Kappels- Hovedgaden 25 
Villy Søndergaard sælger i 1993 ejendommen til 
Ole Skifter, Vestergaard, som videresælger byg
ningerne til ejendommen til Rene Møller, født 
1964 i Århus, gift med Dorthe Albertsen, født 
1963 i Tvis. Parret får børnene Lotte i 1989 og 
Lasse i 1994, begge født i Tvis. Jorden sælger han 
til Mejdal Entreprenørforretning, der påbegyn
der udstykning og byggemodning af området, 
som får navnet Vestergårdsparken. 

F1)'denlund- Gedbovej 4 
Jens I~ær sælger i 1995 ejendommen til Christian 
Østerholm Hansen i Østergaard og flytter til 
Hovedgaden 42 i Tvis. Christian Østerholm læg
ger de ca. 18 hektar jord til sin egen og sælger i 
1998 bygningerne på Frydenlund til Rene Bach
Andersen, født 1971 i Holstebro, gift med Heidi 
Lynge Bach, født 1973 i Struer. De har børnene 
Laura og Daniel, født 1996 i Viborg og Oliver, 
født 2000 i Holstebro. 

Løghøj- Gedbovej 8 
Ejendommen bliver solgt i 1987 og sælges igen i 
august 2002 til Henrik Nørgaard Gilberg, født 



1972 i Idom, som har bofællesskab med Inger 
Larsen, født 1966 i Hvidbjerg, Thy. 

Sønderlund- Lille Uhrlundvej l 
Aage og Else Nielsen sælger i marts 2000 ejen-

RINGEBJERG 

Hingebje1g- Hingebjergvej 24 
Christen Sejbjerg sælger i 1949 gården Hinge
bjerg til Harry Jensen, hvis datter Birthe Marie er 
født i 1947- fejlagtigt årstal i Tvisbogen. I 1978 
overtager sønnen Bent Jensen, født 1942, gården. 
Harry Jensen sælger i 1967 omkring l td. land fra 
til murer Gunner Hansen, der opfører Skovhuset 
på Hinbebjergvej 9. 

Skovhuset- Hingebjergvej 9 
Gunner Hansen, der i nogle år driver minkfarm 
på ejendommen, er født 1934 i Mejrup og gift 
med Irena Madsen født 1939 i Hodsager. De har 
børnene Ingelise, født 1960, og Torben, født 
1963, begge i Holstebro. Efter Gunner Hansens 
død sælger enken i 1997 ejendommen til Jan 
Beruamin Lucassen fødtl963 i Holstebro og gift 
med Tina Lise Hesby, født 1964 i Odense. De får 
i 2001 sønnen Morten. I 2002 sælger parret ejen
dommen til BentJensen i Hingebjerg. 

Hingebje1g Skole- Hingebjergvej 7 
Tilføjelse tillærer Anders Peter Laustsen og hus
tru Petrine i Hingebjerg Skole: Hjemmet blev 
hårdt ramt af tuberkulose. Parret mistede børne-

dommen til Steffen Knudsen, født 1972 i 
Vinderup, gift med Mona Berg, født 1972 i 
Flynder. Parret får børnene Søren i 1999 og 
Philip i 2002. 

ne Markus, født 1908, død 1939. Arne født 1909 
og død i 1922, Svend født 1912, død 1928 samt 
deres eneste pige Marie, som blev født 1914 og 
døde i 1940. Voksne blev Alfred, født 1910, død 
1992. Arne født 1922, død 2002 samt Vagn, født 
1923. 

I den tidligere Hingebjerg Skole driver siden 
1973 Henning Uhrlund Jensen, født 1937, revi
sionsfirmaet Tvis regnskabskontor. Ejendommen 
bliver i 1991 solgt tilJens Albert Nielsen født 1951 
i Mejrup. Han er gift med Anni Bak Okkerstrøm, 
født 1951 i Struer. De har børnene Michael, født 
1973, Maria, født 1983 og Martin 1984, alle tre 
født i Holstebro. Ejendommen indrettes til 4 lej
ligheder. 

Nørremad~- Tvislundvej l 
I 1997 sælges ejendommen til Ole Rubek, født 
1972 i Hvam, gift med Karina Markmann, født 
1972 i Mejrup. De får i 1998 i Tvis sønnen 
Andreas. I 2000 sælger de ejendommen til John 
Høj, født 1956 i Sir. Han har bofællesskab med 
Britt Jensen, født 1959 i Tvis som datter af Niels 
Arne Jensen i Sparretoft Parret har børnene 
Nicolai, født 1989 i Tvis og Anne, født 1991 i Tvis. 
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TVIS KLOSTERJORDER 

Tvis lviølle- Tvis Møllevej 13 
Landbrugsejendommen ejes i 1987 af Johan 
Brandt Hansen i Bur. Engang i 1980'erne ophæves 
landbrugspligten. Stuehuset udlejes, avlsbygning
erne benyttes ikke og den tilhørende jord på 64 
hektar er tilplantet. I december 1993 køber 
Holstebro Kommunen ejendommen og nedriver 
bygningerne undtagen møllehuset, som i 1996 re
staureres af tømrere på efterløn og indrettes som 
kommunens informationsrum over Tvis Kloster. 
Oven for kirkegården markeres klosterets grund
plan med græsvolde og på vejen med brosten. 

Tvis lVIølle Dambrug- Tvis Møllevej 15 
Ejendommen købes i 1996 af Holstebro kommune. 
Dambruget nedlægges bortset fra en mindre del, 
som benyttes afFrøjk fiskepark Under fiskemester
boligen er der etableret et mindre klækkeanlæg. 

Det gamle stemmeværk ved Tvis Å er fjernet 
og Tvis å, der har fint fiskevand, er nu ført tilbage 
til sit oprindelige leje. 

Tviskloster- Grydholtvej 3 
I 1988 sælger Hansjørgen Have ejendommen til 
Jacob Damgaard, der i august 2002 sælger den til 
Niels Erik Halgaard i Nørre Halgaard. 

Tuta Vallis- Grydholtvej l 
KFUM-spejdernes hytte er delvis moderniseret 
med nye toiletter i 1998. 

Østelgaard- Grydholtvej 5 
Per Østergaard Majlund og Yrsa Bach har foru
den datteren Mette, født 1987, børnene Vivi, født 
1992 i Tvis, og Morten, født 1995 i Tvis. Familien 
har i 1997 bygget nyt stuehus på ejendommen og 
etableret en større minkfarm på 1000 tæver. 
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Enggaard- Grydholtvej 7 
Kristian Knudsen gifter sig i 1995 med Anne 
Katrine Toft Pedersen. De har børnene Pernille, 
født 1986 og Malene, født 1988. E;jendommens 
jorder har han tilplantet. 

Siggaard- Grydholtvej 4 
Rettelse: Svend Aage Nielsen er ikke født i 1929 
men i 1930. Ejendommen sælges i 1995 til 
Thomas Taulbjerg, født 1971 i Holstebro, gift 
med Anna Broe, født 1972 i Harboøre. De har 
børnene Frederik, født 1996, og Line, født 1998, 
begge i Tvis. Stuehuset har de ombygget og 
moderniseret og plantet det meste af jorden til. 

i\1eltoft - Bakgårdsvej 7 
Ejes fortsat af Aksel Bach Christensen, der i 1976 
køber 24 tdr. land fra Siggaard. I 1993 overtager 
han minkfarmen. I huset Bakgårdsvej 5 borJohan 
Høj og Britt Jensen, indtil de flytter til Tvislundvej 
l. Huset bliver i 2000 solgt til Anette og Alex 
Nygaard. 

Bal?gaard- Bakgårdsvej 2 
OveJensen har flere gange udvidet sin minkfarm 
med pelseri m. v. 

JVIinlifann- Bakgårdsvej 6 
Oprettet i 1984 af Lars og Eskild Nielsen Mejrup, 
som i 1982 købte jorden af Niels Nielsen Øster
gård. Der er ingen beboelsen på farmen. 

Mølvad- Hingebjergvc;j 26 
Poul Sahl Knudsen dør i 1980. I 1982 sælges ejen
dommen til sønnen Peter Knudsen, født 1951 i 
Tvis og gift med Ulla Jensen, født 1953 i Nr. 
Felding. De har børnene Stener, født 1975 i Tvis, 



og Poul Erik, født 1976 i Tvis. Peter Knudsen har 
plantet det meste af jorden til og har en storjule
træsproduktion. Desuden forhandler han russi
ske træhuse. 

Sommerdal-Ringebjergvej 11 
Ejendommen sælges i 1982 til Peter Knudsen, 
der i 2000 sælger den til sønnen Poul Erik 
Knudsen. På ejendommen har der igennem flere 
år været minkfarm. J orden ligger brak eller er til
plantet. 

Hjørvig- Bakgårdsvej 3 
Ejendommen sælges i 1997 til Anette og Kim 
Hammer, begge født 1961 i Sunds og Holstebro. 
Parret har børnene Kristian, født 1992, og Lasse, 
født 1994, begge i Holstebro. Jorden på ejendom
men er tilplantet. 

Huldahl- Tvis Møllevej 9 
Johannes Kaspersen dør i 1992. 

J\!Ioesgaard- Tvis Møllevej 21 
Henrik Nørgaard dør i 1992 og Louise Nørgaard 
i 1997. 

Tingager- Tingagervej 2 
Ejendommen sælges i 1991 til Steffen Bach Søn
dergaard, født 1962 i Måbjerg, som har bofælles
skab med Iris Amstrup Gade, født 1964 i Tvis. De 
har børnene Rikke Amstrup Gade, født 1994 i 
Tvis, og Line Amstrup Gade, født 1997 i Tvis. 
Hele ejendommen er bygget om og ud over land
brug driver de en hundepension. 

Vesterager-Prins Burisvej 81 
Ejendommen sælges i 1996 til Anni og Bent 
Stampe, født 1961 i Lem ved Skive, og 1965 i 
Linderup.Jorden til ejendommen har de lejet ud. 

Lindballe- Prins Burisvej 82 
Arne Hugo Lindballe lader i 1995 sønnen Jens 

På den fredede kid1egård jJå Klosterøen ses stadig enkelte 
støbejemslwrs. 

Peder få andel i ejendommen Lindballe. 
Malkekøerne er solgt og i 1988 har han oprettet 
en minkfarm med nu 1200 tæver. Sønnen Jens 
Peder Lindballe, der er født 1969 i Tvis, bor på 
adressen Prins Burisvej 80. Han er gift i 2000 med 
Berit Kruse, født 1976 i Ejsing. De har datteren 
Julie Lindballe Ellgær, født 1995 i Tvis. 

iVIejdalJ\1øbler- Prins Burisvej 77 
Niels Overgaard køber i 1995 naboejendommen 
på Tingagervej lA af dyrlæge Jensen, som har 
minkfarm på stedet. Farmen nedlægges, jorden 
plantes til og udhusene indrettes til værksted og 
kontorer. I 1997 opfører Niels Overgaard en pri-
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vatbolig på ejendommen. Samme år sælger han 
Mejdal Møbler til sønnen Henrik Overgaard, der 
er gift med Bodil Klogborg, født 1960 i Sir og bor 
Ulsøvej 17 i MejdaL Parret har børnene Rene, 
født 1992, og Freja, født 1998. 

UGLKÆR 

Over Uglhær- Uglkærvej 8 
Ejendommen sælges i 1995 til Brian Vestergaard 
Jensen, født 1966 i Husby, gift med Tone Kjær 
Nielsen, født 1966 i Thorsted. De får børnene 
Jeppe i 1991 og Julie i 1994, begge født i Staby, og 
Josefine i 1997 og Magnus i 2002, begge født i 
Tvis. 

Uglhær- Uglkærvej 4 
Grete og Kurt Pedersen får i 1992 sønnen 
Richard. Parret tilkøber i 1995 1.4 hektar jord og 
driver nu ejendommen som hobby landbrug med 
avl affjordheste. 

Neder Uglhær- Uglkærvej 6 
Lis og Erling Jensen Kristensen sælger i 1991 
ejendommen til Karsten Vinstrup Hansen, født 
1967 i Skave, gift med Heidi Vanghøj, født 1970 i 
Mejrup. Parret får børnene Signe i 1995, Laura i 
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Dueholm- Prins Burisvej 83 
Ejendommen sælges i 1995 til Niels Erik Hal
gaard, der sælger de gamle bygninger og 2 hektar 
jord til Didrik og Estrid Grønbæk, født 1945 og 
1948 i Tvis og Holstebro, som bygger nyt stuehus. 

1998 og Oline i 2002, alle født i Tvis. Karsten 
Vinstrup Hansen starter i 1995 et tækkefirma 
med adresse på Uglkærvej. 

Minlifann- Uglkærvej 3 
Minkfarmen er etableret i 1981 af Holger Niel
sen, født 1945 som søn af Bodil og Lars Nielsen i 
Tingager. Bliver i 1991 solgt til Lars Nielsen, født 
1954 i Århus, gift med Emma Langballe, født 
1956 i Ørre. Parret har børnene Sanne, født 1987 
og Tine Langballe Nielsen, født 1989, begge i 
Holstebro. 

Virhel)'St- Uglkærvej 2 
Ejes og bebos af Jette og Kurt Jensen, som bliver 
gift i 1990. Sælger i 1996 5 hektar til DSB. På ejen
dommen er de gamle bygninger igennem perio
de fra 1983 til 2002 erstattet af nye. 



SMEDEGAARD 

Smedegaard - Smedegårdvej 2 
Ejes af Frede og Lisbeth Philipp. Parret får i 1989 
datteren Lise og i 1992 sønnen Hans:Jacob. Frede 
Philipp tilkøber i år 2000 yderligere 7 hektarjord 
af Aksel Damgaard. 

Sønderbak-Herningvej 118 
Aksel Kongsgaard sælger ejendommen til Poul 
Magnus Mikkelsen, gift med Sussi Kathrine 
Kirstine Pedersen. De sælger i 1998 ejendommen 
til Asger Løvig Borg, født 197 4 i Herrup, gift med 
Kirsten Marie Laugesen, født 1974 i Kibæk ved 
Herning. De får børnene Jacob i 2000 og Laura i 
2002, begge født i Tvis. Ejendommens produk
tion er i årenes løb lagt om til ren svinehold. 

ToustrujJ - Kidbækvej l 
Ejendommen erhverves i 1988 af Leon Skytte, 
som sælger bygningerne og 2 tønder land af jor
den til Bendt Eliassen, født 1960 i Holstebro, gift 
med Pia Brouw Jensen, født 1960 i Ulfborg. De 
har børnene Line, født 1986 i Holstebro og Tine, 
født 1988 i Tvis. Ejendommen anvendes nu ude
lukkende til hesteavL 

Dalby - Herningvej l 06 
Bent Sørensen opfører i 1988 nyt stuehus til ejen
dommen. 

Lundsbjng- Kidbækvej 4 
Ejendommen, der tidligere havde adressen 
Kidbækvej 2, bebos efter Peder Lysgaard 
Pedersens død i 1993 af enken, Ane Lysgaard 
Pedersen, der i 1994 sælger den til naboen Leon 
Skytte, Kidbækvej 6. Han læggerjorden sammen 
med sin egen og sælger året efter ejendommens 
bygninger til Finn Møller Sørensen, født 1951 i 

Holstebro, gift med Jette Mariane Pedersen, født 
1955 i Thisted. De har børnene Ronni, født 1973, 
Tine 1975, Anja 1977, Stig 1983, Mona 1988 og 
Laila, født 1993. De tidligere avlsbygninger er del
vis inddraget til boligformål og ombygget til værk
sted m. v. 

!&stager- Herningvej 93 
Jacob Arne Uhrlund Jensen bygger i 1988 nyt 
stuehus til ejendommen. 

Lyhhens Prøve- Herningvej 95 
I 1997 købes ejendommen af Klaus Opstrup, født 
1973 i Holstebro, som har bofællesskab med 
Tilde Majgaard, født 1977 i Holstebro. Parret har 
sat bygningerne i stand og udlejer det meste af 
jorden. 

Solvang- Herningvej l 08 
Sønnen Gert Sønderby, født 1967 i Tvis overtager 
i 1998 ejendommen efter sin far. Han er gift med 
Tina Schmidt Nielsen, født 1968 i Ikast. Parret 
har børnene Mikkel, født 1992,Jeppe, født 1995 
og Mille, født 2002, alle i Tvis. I 1987 er der byg
get til stuehuset og i 1996 sælges jorden fra til 
Holger Westh. 

Forsøgsfarmen West- Herningvej 112 
Ejendommen hed oprindelig Granly, dernæst for
søgsfarmen West. Nu et center for forsøg og 
undervisning inden for minkavl. Virksomheden 
tilkøb er i 1989 2 tønder land fra Guldager og udvi
der med hal til kursusvirksomhed og nye konto
rer. I 1990 opføres en maskinhal. I 1996 tilkøbes 
jorden fra ejendommen Lergrav og i 1999 resten 
af den nu nedbrudte ejendom. Virksomhedens 
ledere var Rudolf San dø Lund, som efterfulgtes af 
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Marmorhuset på Smedegårdsvej har skiftet navn til det internationalt klingende ACTONA. 

Niels Therkildsen. Siden 2001 har Peter Sandbøl 
stået som leder af forsøgsfarm en. 

Guldager- Kidbækvej 2 
Ejendommen, der tidligere havde adressen 
Herningvej 114, bliver efter Vagn Brunsgaard 
Beks død solgt til Bendt Eliassen i Toustrup, som 
lægger det meste af jorden til sin egen og i 1997 
sælger bygningerne til Carsten Uhrlund Jensen, 
født 1969 i Tvis som søn af Jacob Arne Uhrlund 
Jensen i Vestager. I avlsbygningerne indretter 
Carsten Uhrlund Jensen Autoværkstedet ÆG
auto- det hårdkogte team- med nu fire ansatte. 
Navnet skyldes, at der ud til landevejen kun må 
skiltes med salg af æg. 
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Le1grav- Herningvej l l O 
Ejendommen købes i 1993 af Jette og Jørn 
Kristensen, som sælger jorden fra til forsøgsfar
men West. Bygningerne ud til Herningvej bliver 
forladt og forfalder, kaldes for "Sarajevo". I 1999 
køber forsøgsfarmen West ruinerne og nedbry
der dem og læggerjorden til det tidligere købte. 

Grønlund- Uglkærvej l 
Ejes og bebos af Laurids Møller I\.æseler og 
Birgith Conny Madsen, der foruden børnene 
Thilde og Anders i 1992 får sønnen Søren. 

Nybmg- Smedegårdvej 5 
Ægteskabet med Lene Gjedsing Hansen opløses i 



1996. I 2000 gifter Johannes Larsen sig med 
Bente Frølund, født 1954 i Skave. Johannes 
Larsen har forøget sit tilliggende ved at købe jor
den fra Neder Uglkær i 1996 og fra Øster Maj
gaard i 1998. Bygningerne på Øster Majgaard sæl
ger han til Jørn Sønderby. 

Bæhhelund- Smedegårdvej 3 
Henry og Joan Kragelund får i 1988 yderligere 
datteren Maria. 

MAJGAARD 

lviajgaard- Herningvej 97 
Aksel Michael Sørensen sælger i august 2002 
ejendommen til Johnny Høgild Pedersen, født 
1970 som søn af tidligere frisør Jørgen Pedersen, 
Hovedgaden. 

Øster Niajgaard- Herningvej 99 
I 1998 købes ejendommen af Johannes Larsen i 
Nyborg, der sælger bygninger med 1.6 hektar 
jord fra til Jørn Sønderby, født 1971 i Tvis, som 
har bofællesskab med Gitte Madsen, født 1968 i 
Herning. De har børnene Alexander født 1998 
og Nikoline, født 2001, begge i Tvis. 

Sønder 1\!Iajgaard- Herningvej 124 
I 2001 sælger Anette Mark Gasseholm ejendom
men tilArend Albert Visser i Øster Grønbæk. 

Nørlund- Smedegårdvej l 
Ejes af Peter og Lisbeth Sidelmann. Parret får i 
1989 yderligere datteren Iben og i 1996 sønnen 
Emil. I 1993 køber Peter Sidelmann ejendommen 
Over Uglkær af Henry Jensen, lægger jorden til 
sin egen og sælger i 1995 bygningerne til Brian 
Vestergaard Jensen. 

Damtofl- Grønbækvej l 
Ejes af Per Alsen, som i 1990 gifter sig med 
Marianne Bonde, født 1964 i Holstebro. De har 
børnene Christian, født 1987, Anders, født 1990 
og Sofie, født 1993. Per Alsen har udvidet og gen
nemrenoveret stuehuset. Udhusene anvender 
han som materialelager for sin murerforretning. 
Jorden har han frasolgt tilArend Albert Visser i 
Øster Grønbæk 

1\!f.ajgaardhus- Herningvej 122 
Rettelse: I 1964 sælger Karl Kirkejendommen til 
smedemester I~eld Svendsen. 

I 1990 bliver ejendommen købt af Kurt 
Breinbjerg, som udvider stuehuset med 50 kvad
ratmeter. Kurt Breinbjerg er født 1964 i Ejstrup
holm og gift med Berit Præstholm, født 1967 i 
Hvam. De har sønnen Steffen, født 1994 i Tvis. 
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Tvis gamle station jJå Klostervej er indrettet til beboelse. 

HALGAARD 

Nørre Halgaard- Halgårdvej 4 
Sønnen Niels Erik Halgaard overtager i 1994 går
den. Han er født 1963 i Mejrup og har bofælles
skab med Britta Nielsen, født 1965 i Holstebro. 
De har sønnen Richard, født 1985 i Tvis. I 1994 
tilkøber Niels Erik Halgaard jorden fra ejendom
men Dueholm og i 2002 Tviskloster, så hans sam
lede jordareal kommer op på 162 hektar. På 
Nørre Halgaard har han etableret en moderne 
minkfarm. 
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J\!Iinlifann- Halgårdvej 6 
Oprettes i 1973 af Phylis og Ole Andersen på 
jord, købt af Vagn Christensen i Ellegården, 
Halgårdvej 11. Farmen sælger de i 1993 til Erik 
Sørensen, født 1957 i Esbjerg, og gift med Lone 
Vinstrup, født 1963 i Holstebro. De har børnene 
Lars, født 1989, og Ida, født 1993, begge i Tvis. 

JVIinlifarm - Halgårdvej 8 
Oprettet af Anna og Børge Væring. Farmen ned
lagt i 2000. 



Sønder Halgaard- Halgårdvej 2 
I 1995 sælger Jørgen Lindholm-Pedersen ejen
dommen til Heine Svane, født 1955 i Gadbjerg, 
gift med Vivi Møller, født 1957 i Holstebro. De 
har børnene Louise, født 1985, Janus 1989 og 
Amalie 1990. Ejendommen har siden begyn
delsen af 1990' erne været indrettet til salg af anti
kviteter. 

Halgaard Slwle- Halgårdvej l 
I 1992 afløses Svend Dahl som skoleinspektør af 
Flemming Lauritsen, født 1949 i Hvidbjerg, gift 
med Tove Siskbæk, født 1951 i Gudum. De har 
børnene Tabita, født 1975 og Regina født 1981. I 
1999 efterfølges han som skoleinspektør af Jon 
Nielsen, født 1960 i Struer og gift med Charlotte 
Byskov Nielsen, født 1962 i Nr. Nissum. Parret har 
børnene Jeanette, født 1990 og Christian, født 
1994. 

Ålejann- Halgårdvej 13 
Farmen oprettes i 1987 af Anders Andersen, født 
1950, og gift med Tove Andersen, født 1953, 
begge i Holstebro. De har børnene Vichy, født 
1975 og Kasper, født 1980, begge i Holstebro. Åle
farmen flyttes i 2001 til Saugstrup. 

Fjald- Herningvej 89 
Ejes af Jacob Halgaard. I 1980 tilkøber han 20 tdr. 
land fra Villemos, hvorefter ejendommens samle
de jordareal udgør 42 hektar. Efter 12 år som 
medlem af byrådet i Holstebro og 8 år i Ring
kjøbing amtsråd, de sidste 4 år som formand for 
Skole- og Socialudvalget stopper Jacob Halgaard 
sit politiske virke i kommune og amt. I 2001 væl
ges han til formand for Ældre- og Handicap-rådet 
i Holstebro. 

Højvang- Munkbrovej 6 
Sønnen Vagn Jensen, født 1953, overtager ejen
dommen i 1994. I 2000 tilkøber han 23 hektar fra 
Gadegaard i Nr. Felding, så det samlede areal 
udgør 33 ha. På ejendommen har han etableret 
en moderne minkfarm. 

Højlund- Herningvc;j 104 
Sønnen Verner Søndergaard, født 1943, overta
ger ejendommen, som han i 1994 sælger til Jens 
Mundbjerg, født 1951 i Hodsager, gift med 
Herdis Willumsen, født 1950 i Holstebro. Parret 
har børnene Bo, født 1972, Britt i 1974 og Torben 
i 1975. 

Halgaard Smedie- Munkbrovej 3 
Hilda Knudsen flytter i 1995 i ældrebolig ved Tvis 
Plejel~em. Flemming Knudsen udlejer i 2000 
værkstedet til smedemester John Thomsen i 
Idom. Beboelse sælger han til Laurids Sønder
gaard, Munkbro. 

Halgaard Købmanden- Herningvej 102 
Ejes af Knud Søe Mikkelsen, som i 1997 ophører 
med at drive frugt en gros forretning. Efter at 
KFK er nedlagt, bliver Halgaard Korn i 2002 solgt 
til Øsgyllands Andelsfoderstofforening og to af 
medarbejderne flytter til ØA Tvis afdeling på 
Skautrupvej. 

Halgaard Tømnnforretning- Herningvej 100 
Jens Kristian Majgaard sælger i 1986 ejendom
men til HansJørgen Westergaard Andersen, født 
1946 i Au1um, gift med Else Baunbæk Eskesen, 
født 1958 i Raasted. Ejendommen gener nu ude
lukkende til beboelse. 
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NYBO 

Blæsbje1g- Herningvej 77 
Ejendommen hører under Mejdal ejerlav, hvor
for gårdens historie er beskrevet i bogen om 
Mejdal - fra fæstegård til villaby, der udkom i 
1985. Da Blæsbjerg er den eneste tilbageværende 
landbrugsejendom i Mej dal, som engang hørte til 
Tvis sogn, medtages den i denne fortsættelse af 
Tvis-bogen. 

Gården ejes af Villy Jensen, født 1928 i Hads
ager, søn af Birte Kirstine Andersen og Jens 
Pedersen Jensen, efter hvem han overtog gården 
i 1978. Forældrene flyttede i 1993 til Tvis 
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Plejehjem. Gården er stadig på 38 hektar bortset 
fra knap l ha, som Villy J en sen afstod, da der ved 
vogterhuset på Vester Halgårdvej blev anlagt 
cykelsti i forbindelse med broen over jernbanen. 

Gammel Slwvlund- Nybovej l O 
Holstebro Kommune ombygger i 1990-94 byg
ningerne til kursusundervisning i samarbejde 
med Teknisk Skole og Lægaard Landbrugsskole. 
De to skoler flytter siden bort fra Gl. Skovlund. 
Holstebro Kommune opretter et beskyttet værk
sted på ejendommen. 



PRO TEC Vinduer A/S- Nybovej 34 
Fabrikken startede på Nybo Bakke i 1993, flyttede 
i december 2000 til et 6000 kvadratmeter stort 
nybyggeri på Sønder Ny bos jorder, og forbereder 
udvidelse med ny kantine samt endnu en produk
tionshaL Virksomheden, der har 75 ansatte, pro
ducerer facadevinduer og -døre. Direktør er 
Bjarne Haulrik, Holstebro. 

Hjem-Is depot - Nybo Bakke 
I aplil 2002 køber Lars Snejbjerg Nielsen depo
terne for Hjem-Is i Herning og Holstebro og 
sammenlægger dem til et. I efteråret 2002 påbe
gynder han opførelsen af et depot på 650 kvadrat
meter, hvorfra 7 salgsvogne skal forsynes. 
Virksomheden på Nybo Bakke beskæftiger l O års
værk. Lars Snejbjerg Nielsen flytter i 2002 til 
Smedegårdvej i Tvis. 

Toxvig lviantageteam - Nybovej 33 
Firmaet, der udfører rustfrit rørmontage inden 
for fødevare- og procesindustrier og har 35 ansat
te, ejes af Villy Tm.·vig, født 1952 i Svendstrup og 
gift med Jonna Solveig Jensen, født 1954 i 
Vinderup. Parret har børnene Rene, født 1977 og 
Camilla, født 1982. 

Ny Skovlund- Nybo Bakke 8 
Kursuscentret Metalskolen, der ejes af Dansk 
Metalarbejderforbund, er siden 1987 blevet om
bygget og udvidet med tilsammen 2000 kvadrat
meter, omfattende undervisningslokaler, fritids
faciliteter og en smedje. 

Sommerlyst- Herningvej 90 
Efter Vilhelm Mikkelsens død i 1993 sælger 
Gudrun Mikkelsen Sommerlyst til Holstebro 
Kommune, der udlægger jorden til industrifor
mål. 

Firhelyst - Herningvej 92 
Kaj Ramskov sælger i juni 1999 ejendommen til 

Holstebro Kommune, der udlægger jorden til 
industriformål. 

vester N)lbO - Herningvej 94 
Villy Hove sælger i 1992 ejendommen til ægtepar
ret Poul Erik og Helene Jeppesen, som i 1997 sæl
ger til EvaldJeppesen, født 1953 i Hodsager, gift 
med Jonna, født 1956 i Esbjerg. De har børnene 
Keld, født 1974 og Anette, født 1979 begge i 
Holstebro, Heidi i 1982 og Camilla i 1991, født i 
Tvis. Indtil 1997 bor EvaldJeppesen og familien i 
huset Herningvej 86, som sælges til Holstebro 
Kommune. I forbindelse med handelen af Vester 
Nybo overtager kommunen jorden med undta
gelse af 8000 kvadratmeter. 

Sønder Nybo - Sønder Nybovej 2 
Sonja Enghoved Østergaard og Poul Skod
borggaard har børnene Annemarie, født 1973 og 
Marianne, født 1975. Gårdens jorder er lejet ud 
til Laurits Søndergaard i Munkbro. 

Øster Nybo - Herningvej 98 
Ejendommen er nedlagt som selvstændigt land
brug og ejes af Laurids Søndergaard, der har 
sammenlagt jorden med Munkbros jorder og ind
rettet stuehuset på Øster Nybo til medarbejderbo
lig. 

Brohuset- Munkbrovej 10 
Villy SivebækJensen sælger i 1995 ejendommen 
til bagermester Ole Bagger, født i København og 
gift med Karin, født i Randers. 

Nybo-lejren - Sønder Nybovej 4 
Ejes af KFUK-spejderne Holstebro 

FDF-lejren - Sønder Nybovej 2 A 
Nørrehytten ejes af FDF-kredsen Nørreland og 
Holstebro. Får i 1987lov til at benytte et skovareal 
på 1000 kvadratmeter i tilknytning til lejren. 
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MUNKBRO 

J\!Iunkbro- Munkbrovej 8 
Ejes af Laurids og Birthe Søndergaard, der i 1989 
får datteren Charlotte. I 1996 køber han ejen
dommen Øster Nybo, Herningvej 98, som ned
lægges som selvstændig landbrug. Jorden 
sammenlægges med Munkbro og stuehuset ind
rettes til medarbejderbolig. Desuden driver han 
jorden fra Højgård, Munkbrovej 7 samt jorden fra 
Sønder Nybo, Sønder Nybovej 2. 

Jægersborg- Munkbrovej 9 
Ejendommen, omfattende eng samt marker, der 
er delvis beplantet med nåletræer og løvtræe1~ 
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sælges af TroelsGrymeri 1993 tilJens Hvass, født 
1949 på Frederiksberg, gift med Johanne Marie 
Hansen, født 1951 i Haderup. De har børnene 
Jørgen, født 1973 i Holstebro og Henri, født 1977 
i Vinderup. 

Fredens Hvile- Munkbrovej 5 
Jens Pedersen Larsen dør i 1983. Karoline Larsen 
lejerjorden ud til VagnJensen i Højvang. I febru
ar 2002 flytter hun til en ældrebolig i Toftegade 
og sælger ejendommen til sønnen Bent Larsen, 
der flytter hertil fra Frederiksværk. 



Højgaard- Munkbrovej 7 
Peter Hyldahl sælger i 1gg3 ejendommen til Hans 
Christian Bertelsen, født 1g52 i Holstebro. Jorden 
lejer han ud til Laurits Søndergaard i Munkbro. 

Kibæk - Kidbækvej 5 
Niels Kristian Poulsen dør i 1gg8 og hustruen i 
1ggg, Boet sælger i 2000 ejendommen til Jørn 
Ulrich Bertelsen, født 1g55 på Frederiksberg gift 
med Lene Bisgaard Larsen, født 1g5g i Tømmer
by, Lild. De har børnene Anne Ulrich, født 1g85 
i Karlebo, Niels Ulrich og Jens Ulrich, født 2000 i 
Holstebro. 

Ny Kibæk- Kidbækvej 3 
Egon og Kathrine Brunebjerg sælger i oktober 
2000 ejendommen og flytter til Bannestrup
parken. KøberenerJørgen AndreasJensen i Stok
vad, som lægger den sammen med Stokvads jor
der. I december 2001 sælger han bygningerne 
samt 2 hektar til elektriker Lars Lund, født 1g74 i 
Lemvig og forretningsbestyrer Tina Rollsted 
Claustoft, født 1g77 i Harboøre. Parret flytter her
til fra Holstebro. 

Niinlifann- Kidbækvej 6 + 8 
I 1g75 køber Leon Skytte 12.5 hektar jord af 
Lysgaard Rasmussens enke i Humlum, tidligere 
Lille Majgaard, og opfører året efter en mink
farm. I 1g78 bygges stuehus. Sammen med 10 
hektar jord fra Lundsbjerg og 12 hektar fra 
Tonstrup kommer ejendommen i 1g88 op på i alt 
35 ha. Leon Skytte er født 1g52 i Mejrup og gift 
med Annette Semann Skytte, født 1g55 i 
Holstebro. De får børnene Rasmus i 1g82, Louise 
i 1g84 og Pernille i 1g88. 

Stokvad- Grønbækvej 3 
Ejes af Jørgen Andreas Jensen, som i oktober 
2000 tillige køber Ny Kibæk. Året efter opfører 
han på Stokvad ny kostald. 

Fredslund- Grønbækvej 2 
I 1gg1 dør Marius Evald Dyhrberg Kaspersen. I 
januar 1gg2 sælger Anna Kaspersen ejendommen 
til Thorkild Bjerre, født 1g51 i Århus, som er 
bosat i Botswana. Han udlejer ejendommen et 
par år, påbegynder derefter en gennemrenove
ring af bygningerne med henblik på at flytte tilba
ge til Danmark. Beslutningen ændres imidlertid 
og han sælger i 1ggg ejendommen til Erik Dennis 
Bryld Berthelsen, som sælgerjorden fra tilArend 
Visser i Øster Grønbæk, så grunden nu omfatter 
7000 kvadratmeter. Erik Bryld Berthelsen er født 
1g52 i Sønderborg og gift med Lene Trojel, født 
1g51 i Holstebro. De har datteren Kimmie, født 
1gg5 i Nivå. 

Øster Grønbæk- Grønbækvej 5 
Ejeren Peter Otto Deneffe sælger i 1gg3 ejen
dommen til Arend Albert Visse1~ født 1g52 i 
Groningen i Holland, gift med Froukje Visser-de 
Haan, født 1g57 i Groningen. De har børnene 
Anneke Wilma, født 1g84 i Tjerkgaast, Roelof 
Gerben, født 1g87 I Heeren Veed og Willem 
Pieter, født 1ggo I Tjerkgaast. På ejendom er der 
installeret malkekarrusel i 1ggg. Aren d Visser til
køber i 2001 54 hektar jord fra Sønder Majgaard 
og g hektar fra Fredslund. 

1,f;ster Grønbæk- Grønbækvej 6 
Andreas og Bodil Barslund sælger i 1gg1 gården 
til sønnen Niels Bjerre Barslund og flytter til 
Engparken i Tvis. Sønnen Niels er født 1g54 i Tvis 
og gift med Grethe Mollerup, født 1g54 i Struer. 
Parret har børnene Maria, født 1g78 i Odense og 
Anne, født 1g87 i Struer. På ejendommen opføres 
ny slagtesvinestald i 1gg7 og de eksisterende byg
ninger renoveres og anvendes til løsgående søer. 

Æ Trindbak- Grønbækvej 8 
Vi bh olm Golfbane er anlagt i 1gg2-1gg3 af Ejnar 
Christian Wolff og efter godkendelse af amt og 
kommune indviet 1gg3. Oprindelig en g hullers 
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Plejehjemmet i Tvis ji-a 1967 er udvidet flere gange og stårforan en gennemgribende renovering i 2005. 

bane, siden udvidet med yderligere 3 huller. 
Banen er en såkaldt "pay and play" bane, hvilket 
betyder, at alle mod betaling kan både spille og 
modtage undervisning. Altså ikke en traditionel 
golfklub med medlemskab. 

Shæ1j1endal- Skærpendalvej 6 
Aage Karl Jensen flytter i 1999 til Elkjærvej i 
Mejrup og sælger gården til Thomas Christensen, 
født 1976 som søn afjens Christian Væggemose 
Ch1istensen i Vester Skautrup. Far og søn driver 
gården som interessentselskab. 

T/ibholmhus- Grønbækvej 10 
Edgar Duval Wolff sælger i 1989 ejendommen til 
Ingrid og Rudi Knudsen, født henholdsvis 1952 i 
Hoed sogn, Grenaa, og 1953 i Vejle. De har bør
nene Lykke, født 1973 og Casper, født 1984, 
begge i Holstebro. I 2000 nedlægges minkfar
men. Ejendommen anvendes til opdræt af trav
heste. 
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Kragbæk - Kragbækvej 4 
Peder og Helle Moesgaardjensen mister i 1998 
sønnen J ens og flytter i 1999 til Sørvad. 
Ejendommen forpagtes, siden hen købes af Jan 
Agerskov Jacobsen i Sparretoft, som sammen 
med hustruen Helle flytter hertil og bebor stue
huset. Parret har børnene Kenneth, født 1986, 
Niels Jørgen , født 1988, Anita 1992 og Lene i 
1999. Stuehuset i Sparretoft er udlejet til Zita og 
Otto Jørgensen, søn af Evald Jørgensen, Tvis 
Maskinstation. Jan Agerskov Jacobsen har kvæg
besætning på begge ejendomme. 

Øster Kragbæh - Kragbækvej 2 
Ragnhild Sørensen dør i 1993 og sønnen Henry 
Verner Sørensen gifter sig i maj 1999 med Keth 
Lillian Pedersen, født 1955 i Hodsager. Henry 
Sørensen har tilkøbt 3.3 hektar frijord på 
Skærpendalvej. 



SKADTRUP 

Nørre SkautrujJ- Herningvej 126 
Anna Grønbæk flytter i 1993 på Birkehøj 
Plejehjem og Henry Grønbæk i 1999 til Tvis 
Plejehjem, hvor han dør samme år. I 1996 har for
ældrene solgt gården til sønnen Ejvind Grønbæk, 
der flytter hertil med sin familie fra Skautrup 
Mølle. 

Over SlwutrujJ- Skautruplundvej 2 
Søren Lund Jacobsen flytter 1998 til Holstebro. 
Ejendommen overtages af Jens Christian Chri
stensen i Vester Skautrup. 

Neder Slwutrup- Skautrupvej 27 
Gerda og Iver Skautrup Iversen sælger i 1993 
ejendommen til sønnen Jens Kristian Iversen, 
født 1968 i Neder Skautrup. Iver Skautrup 
Iversen afgår ved døden i 2001. Sønnen har 
bofællesskab med Sys Poulsen, døbt Anne-Mette, 
født 1969 i Tvis som datter af Poul Knorborg 
Poulsen i Sønder Morre. Parret har sønnen 
Nicklas Skautrup Poulsen, født 2001. Jens 
Kristian Iversen har i 1990 lagt jorden fra 
Sønderris ind under Neder Skautrup og i 1996 
opført ny svinestald. 

SkautrujJ Slwle- Skautruplundvej l 
Anna og John Geltzer Dinesen flytter i 1999 til 
Struer og sælger ejendommen til Hans Nielsen, 
født 1972 i Holstebro, gift med Susanne Gammel
gaard, født 1974 i Grønbjerg. 

Slwutrup Mølle- Skautrupvej 36 A 
Gitte Klinkby og Ejvind Grønbæk får i 1991 søn
nen David, i 1992 datteren Karen og i 1994 søn
nen Jens. I 1999 flytter familien til Nørre 
Skautrup og sælger Skautrup Mølle til Kurt 
Jeppesen, tidligere Bakkely på Gedbovej, som har 
moderniseret benzinstationens butik og kiosk. 

Holmgaard- Skautrupvej 25 
Ellen og Pauli West flytter i 1989 til Holstebro og 
sælger gården til sønnen Holger West, født 1965 
i Holmgård, gift med Vibeke Sønderby, født 1965 
i Bækkehøj. Parret får børnene Christian i 1990, 
Stine i 1992 og Merethe i 1997. I 1996 køber 
Holger W es t jorden fra ejendommen Solvan g. 

Tvis Traktorværksted- Skautrupvej 23 
Traktorværkstedet er nedlagt og ejendommen 
tjener udelukkende til beboelse for Ingrid og 
Evald Jørgensen. 

Lille Skautrup- Herningvej 130 
Maren Nielsen dør i 1983 og Niels Peder Nielsen 
flytter i 1984 på Tvis Plejehjem, hvor han dør i 
1988. Samme år sælges ejendommen til borgme
ster i Holstebro Anders Christian Poulsen, født 
1934 i Sigerslevøster, gift med Kirsten Greis, født 
1948 i Hillerød. Parret har børnene Charlotte, 
født 1964, ogJesper, født 1967, begge i Hillerød. 
Anders Poulsen har opført nyt stuehus og drev en 
tid minkfarm på ejendommen. 
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jens Kristian Iversens eJendom Ned er Slwutrup er et eksemjJel på et moderne svinebrug. 

Sønderris- Herningvej 128 
Agnes og Svenning Blindkilde Christensen sælger 
i 1990 ejendommen og flytter til Tvis by. Jorden 
på Sønderris sælger de til Iver Skautrup Iversen, 
der lægger den til Nørre Skautrup. Bygningerne 
sælges til Finn Vendelboe, født 1967 i Vinderup, 
gift med Birgit Sigrid Skautrup, født 1965 i Tvis 
som datter af Iver Skautrup Iversen i Neder 
Skautrup. Parret får børnene Katrine Skautrup 
Vendelboe i 1994 og Kamilla Skautrup Vendelboe 
i 1996. 
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Spangsmose- Herningvej l 09 
Gerda og Poul Bro flytter i 1994 til Arden og sæl
ger ejendommen tilJens Peter Bak, født 1951 i Ny 
Spangsmose. 

Ny SjJangsmose- Herningvej 111 
Jens Peter Bak og Mette Pedersen får i 1988 dat
teren Ida. 



SO ELS 

Store Soels- So elsvej 2 
Thorkild Damgaard Madsen sælger i 1998 går
den, der nu er på 90 ha. til sønnen Kim Dam
gaard Madsen, født 1973 i Tvis, gift med Hanne 
Just Madsen, født 1974 i Timring. De får børnene 
Helene i 2000 og Lillian i 2002. 

Lille Soels - Soelsvej 4 
I 1982 køber Thorkild Damgaard Madsen i Store 
Soels ejendommen Lille Soels og lægger jorden 
til sin egen. Bygningerne på Lille Soels lejer han 
ud, indtil de i 1997 bliver købt af Tom Lindgren 
Sørensen, født 1975 i Holstebro, som har bofæl
lesskab med Lene Christensen, født 1978 i 
Randers. 

Lundager- Søjborgvej 5 
Svend Erik Pedersen bliver skilt i 1998 og har 
bofællesskab med Mary Eriksen, født 1944 i 
Aulum. På ejendommen har han bygget nyt stue
hus i 1991. 

Søjb01g- Sø j borgvej l 
Den samlede ejendom er i 1995 overtaget af 
Preben Garde Jensen, født 1960, som har bofæl
lesskab med Lene Lamidsen, født 1960. De har 
børnene Janni Garde Jensen, født 1987 i Tvis, og 
Kim Garde Jensen, født 1991 i Tvis. 

Birliholm- Søjborgvej 2 
Søren Peder Hansen sælger i 2001 ejendommen 
til naboen i Søjbjerg, Preben Garde Jensen. 

Højlund- Søjborgvej 4 
Kristine Marie Pedersen flytter i 2002 til Tvis 
Plejel~em. Ejendommen købes af Bjarne Peder
sen, Nedergaard. 

N)' Soels- Søjborgvej 3 
Kresten Roland Dalgaard sælger i 2002 til Kim 
Damgaard Madsen i Store Soels og flytter til 
Aulum. 

Højager-Herningvej 119 
Ole Lind Pedersen sælger i 1998 ejendommen til 
Vagn Eriksen, født 1964 i Solglimt i Tvis som søn 
af Frede Eriksen. Siden 2002 har Vagn Eriksen 
drevet rådgivende ingeniørvirksomhed fra ejen
dommen. 

Solglimt- Herningvej 121 
Frede Eriksen flytter i 1987 til Tvis Plejel~em. 
Gartneriet forpagtes i 1990 ud til sønnen Gert 
Eriksen, født 1967. Han har bofællesskab med 
Liselotte Hagen Gabelgaard, født 1962 i Ulfborg. 
Parret bor i Hovedgade 23 i Tvis by, som de i 1995 
køber af Jens Melgaards arvinger. De har børne
ne Lone GabelgaardJensen, født 1986 i Ulfborg, 
og Lisette Gabelgaard Eriksen, født 1990 i 
Holstebro. Gert Eriksens mor, Grethe Eriksen dør 
i 1998. 

Vestertoft- Lynghusvej l 
Poul Fuglede Appel afgår ved døden i 2000. 
Grete Appel sælger i 2001 ejendommen til Kuno 
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I Hovedgaden i Tvis står endnu master af træ til elektriske ledninger og gadebelysning. 

Thusgaard Kristiansen, født 1977 i Sørvad, og flyt
ter til Lauralyst 

Tvis gamle Kro- Lille Uhrlundvej 21 
Ejendommen bliver i 2000 solgt til John Ginskov 
Sørensen, født 1953 i Feldborg, der har bofælles-
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skab med Bente Helene Skinhøj, født 1954 i 
Uglev. De har børnene: Søren og Susanne Skin
høj, født 1978 og 1981 i Holstebro samt Janni, 
Rikke og Jakob Yde Sørensen, født 1980, 1984 og 
1989 i Feldborg. 



HADRIDS 

Haurids- Morrevej 2 
Otto Karlshøj sælger i 1997 ejendommen til Carl 
Ulrich Nørgaard og flytter til Tvis by, hvor han 
afgår ved døden i 1999. Den nye ejer er født 1964 
i Fabjerg, gift med Hanne Pedersen, født 1964 i 
Andst. De har børnene Elisa, født 1992, Mathias, 
født 1994 og Anne Sofie, født 1997, alle i Herning. 

J\llinkfarm- MmTevej l A 
Minkfarm på jord udskilt fra Hanrids ejes af slag
termester Lange i Skolegade i Holstebro. 

Lundager-Herningvej 115 
Thorvald Hvam sælger i 1998 ejendommen til 
sønnen Niels Hvam, født 1952 i Holstebro. 

Nede1gaard- Herningvej 113 
Peter Bak køber ejendommen og sælger i 1997 
jorden til sønnenJens Peter Bak og bygningerne 
til svogeren Bjarne Pedersen, født 1956 i 
qjellerup. I 2002 flytter han til Højlund og sælger 
Nedergaard til Dennis DommergaardJørgensen, 
født 1975 i Århus, som har bofællesskab med 
Maria-Louise Tabone, født 1975 i Holstebro. De 
får i 1999 tvillingerne Nicolas og Patrick. 

1,-ester Høvids- Lille Uhrlundvej 7 
Bent Haunstrup Christensen sælger i 1998 ejen
dommen til Karl Finn Løkkegaard Stabell, som 
samme år sælger bygningerne med l. 7 hektar 
jord til Kaj Lorentzen, født 1944 i Holstebro, som 
har bofællesskab med Margit Berg, født 1945 i 
Aalborg. 

Øster Høvids- Lille Uhrlundvej 9 
Efter brand opfører Kaj Emanuel Hansen nyt stu
elms i 1989 og sælger i 1995 ejendommen til 
Bouke Huizinga, født 1962 i Holland, og gift med 
Trijntje Jantien Huizinga Kuiper, født 1962 i 
Holland. Parret har børnene Richard, født 1993, 
og Dennis, født 1995, begge i Holland. Bouke 
Huizinga køber i 1996 jord til fra Lille Uhrlund 
og i 1998 fra Sønder Morre og Skadborg. 
Ejendommen er nu på 68 hektar og der er opført 
ny løsdriftsstald. 

Lavlund- Herningvej 117 
Verner Svenstrup sælger i 2000 jorden til Preben 
Jensen i Søjborg. 

Damtoft- Lille Uhrlundvej 13 
Ejes og bebos af Karl Finn Løkkegaard Stabell, 
som i 1998 køber Vester Høvids og sælger byg
ningerne med 1.7 hektarjord til Kaj Lorentzen. 

Sønderbmg- Lille Uhrlundvej 19 
Poul Appel sælger i 1997 ejendommen til datte
ren Annemette, født 1969 i Tvis, gift med Allan 
Dige, født 1967 i Sevel. Parret har børnene Emily, 
født 1996, og Zenia, født 1999. En del af 
Sønderborgs jord er lagt til Vestertoft 

Hedelund- Lille Uhrlundvej 17 
Thorvald Amstrup dør i 1985. Ejendommen ejes 
herefter af enken Ingrid Amstrup, Sevel, og af 
Kristian Amstrup i Aulum. Beboelsen udlejes. 
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UHRLUND 

Uhrlund- MmTevej 6 
Stuehuset brænder i 1992 og Jens I~eldsen byg
ger samme år nyt. I 1998 opfører han ny svine
stald til ejendommen. 

Nørrelund- Lille Uhrlundvej 3 
Tage Poulsen har på ejendommen bygget nyt 
maskinhus og fjernet bestående udhuse. 

Slwdborg- MmTevej 4 
Otto Østerholm Hansen sælger i 1998 ejendom
men til Bouke Hizinga i Øster Høvids, som i 1999 
sælger bygningerne samt lidt jord til Anders 
Nielsen, født 1966 i Helsingør. 

Østerlund- Morrevej 5 
Børge Steffensen sælger i 1998 ejendommen til 
Anders Horslund Mortensen, født 1965 i Tvis 
som søn af Aage Horslund Mortensen i Søjborg. 
Han er gift med Conni Hansen, født 1962 i 
Holstebro. De har børnene Lotte, født 1986, 
Nicolaj, født 1992 og Jeppe, født 1996. Anders 
Horslund tilkøber i 1998 jorden fra Morrebolm 
og i 2000 de 18 hektarjord fra Nørre Morre, som 
først blev solgt til Søren Frøjk i Lille Gedbo. 
Østerlund er nu på 50 hektar og drives som 
almindeligt landbrug med kødkvæg. 

Lille Uhrlund- Lille Uhrlundvej 5 
Ib Jespersen sælger 10 hektar afjorden til Bouke 
Hinzinga i Øster Høvids, Lille Uhrlundvej 9. 

Sønder J\1orre- Morrevej l O 
Ejendommen sælges i 1988 til Per Neumann 
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Lund Pedersen, født 1948 i Aalborg, gift 1972 
med Anne Marie Henne Hansen, født 1949 i 
Bulbjerg. De har børnene Hanne, født 1973, 
Poul, 1975 og Ole, 1977. Familien Lund Pedersen 
flytter hertil fra Lønbækgård i Nr. Felding, hvor 
Anne Marie drev planteskole. Den er flyttet til 
Tvis under samme navn og sælger især pynte
grønt og juletræer~ som en del af ejendommens 
jorder er tilplantet med. 12 hektar er solgt til 
Bouke Hir1Zinga i Øster Høvids, Lille Uhrlundvej 
9. 2 hektar engareal, der henligger som natur ved 
MmTe Bæk, er købt af den tidligere ejer af Øster 
Høvids, Kaj Hansen, Lille Uhrlundvej 9. 

Nørre Mon-e- MmTevej 8 
I 1996 sælger Therkild Christensen til Søren 
Frøjk i Lille Gedbo 18 hektar af jorden, som sene
re sælges til Anders Horslund Mortensen i 
Østerlund, MmTevej 5. Resten af jorden, ca. 13 
hektar har han solgt til Henning Lauridsen i 
Aulum. Bygningerne er indrettet til værksted, 
hvor Lisbeth og Therkild Christensen laver møb
ler efter bestilling. 

Mon-eholm- MmTevej 14 
Allan Hansen sælger i 1998 ejendommen til 
Mikael Vendelbo Larsen, født 1974 i Vinderup 
og gift i 1998 med Bente Østergaard, født 1973 
i Silkeborg. De har datteren Julie Agnete 
Østergaard Larsen, født 2001 i Tvis. Jorden til 
ejendommen sælger Allan Hansen i 1998 til 
Anders Horslund Mortensen i Østerlund, Morre
vej 5. 



Øster lVIarre- Morrevej 7 
Bent og Elsebeth Martinsen sælger i 1996 ejen
dommen og virksomheden til sønnen Claus 
Martinsen, men bebor den indtil1998, da de flyt
ter til Holstebro. Sønnen Claus Martinsen er født 
1967 i Tvis og gift i 1998 med Dorte Zacko, født 
1972 i Tirstrup. De har sønnen Rasmus, født 
2002. Det meste af jorden til ejendommen lejes 
ud til Johannes Larsen, Nyborg. I 1999 bygger 
Claus Martinsen en hestepension med plads til16 
heste samt indretter hestefolde på 10 tønder 
land. 

1/t;ster NI arre- Morrevej 12 
I stedet for hundepension og hundekennel har 
Niels Kristian Gudiksen indrettet gårdbutik på 
ejendommen. 

Lille lVIarre- Lille Uhrlundvej 15 
Anton Evald Jensen, som er født i 1946 - fejl i 
Tvisbogenl-har bygget nyt stuehus i 1986 og dri
ver ejendommen med kødkvæg og minkfarm. 
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GED BO 

Store Gedbo - Gedbovej 9 
Søren Gjedbo Nielsen sælger i 1995 ejendommen 
til Lauge Gjedbo Nielsen, født 1962 som søn af 
Aksel Gjedbo Nielsen i Øster Gedbo. Lauge 
Gjedbo Nielsen gifter sig i 1989 med Anne-Marie 
Andersen, født 1968 i Randers. De får børnene 
Isak i 1990, Elisabet Marie i 1992 og Hanna Marie 
i 1992. I 1996 tilkøber Lauge Gjedbo Nielsen 64.9 
hektar jord fra sin fars ejendom Øster Gedbo. 
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Lille Gedbo- Gedbovej 12 
Søren Frøjk sælger i 2000 ejendommen til Niels 
Skov Halgaard i Søndergaard. 

Aalyhke- Brejnholtvej 3 
Hans Moth sælger i 2000 ejendommen til læge 
Karsten Borg. 

Slwvly- Brejnholtvej 4 
Henning I~ær dør i 1989 og i 1994 bliver ejen
dommen solgt til Bo Bjerggaard, født 1963 i Tvis, 
der har bofællesskab med Helen Amstrup, født 



1965 i Sir. Han har børnene Jes, født 1986 ogJon, 
født 1988, begge i Tvis by. Bjerregaards murerfor
retning drives fra denne adresse. 

Damgaard- Gedbovej lO 

I 1989 bliver ejendommen købt at Søren Frøjk, 
der sammenlægger den med Lille Gedbo. I 1999 
sælger han bygningerne samt 2 hektar til Jan 
Dahl, født 1976 i Falsig, Naur. 

Gedbolund- Gedbovej 14 
Svend Tage Albertsen dør i 2000. Hanne 
Albertsen sælger ejendommen og flytter til 

Lauralyst 38. Den ny ejer er sønnen Jan 
Albertsen, født 1962 i Tvis og gift med Inger 
Irene Jensen, født 1965 i Mejrup. De har børne
ne Christian, født 1994 og Morten, født 1996. 

Gedbo Slwle- Gedbovej 7 
Tandlæge Niels Christian Krogh sælger i 1988 
ejendommen til Sven Brixen, født 1956 på 
Frederiksberg, gift med Hanne Borup Jensen, 
født 1956 i Holstebro. De har børnene Anne 
Mette, født 1979, og Birgitte, født 1984, begge i 
Holstebro. 

51 



LANGELAND 

J\1ellem GJ)ldhalt- Grydholtvej 11 
Harald og Gudrun Sidelmann sælger i 1988 ejen
dommen og flytter til Engparken. Efter hustruens 
død i 1992 flytter Harald Sidelmann i 1996 til 
Lauralyst Køberen af ejendommen i 1988 er Ole 
Harpøth Mølle1~ født 1960 i Linde, gift med 
Dianna Winther Christensen, født 1970 i Spøt
trup. De har børnene Tobias, født i 1990, Matias 
i 1993, Michella i 1999 og Celina i 2001, alle i 
Tvis. 

Bjerrehus- Ringebjergvej 28 
Ejendommens jorder er tilplantet og der er byg
get nyt stuehus, som Aage Iversen sammen med 
sine børn benytter til weekend-ophold. Aage 
Iversen dør i 2002. 

\fester Grydhalt- Grydholtvej 9 
Ernst Brødbæk sælger i 1997 gården til Jan 
Lorentzen og Lars Henriksen, som opfører en ny 
løbestald. I 1999 sælger de gården til Michael 
Abildgaard, født 1971 i Haderup. Gift med Al~a 
Bøndergaard Pedersen, født 1975 i Holstebro. De 
har datteren Signe, født 2001 i Tvis. På gården 
opføres i 2001 en ny farestald. 

Øster Brejnhalt- Lindhaltvej 3 
Parret bygger nyt stuehus i 1980. I 1991 dør Hilda 
Eriksen. På ejendommen har Søren Eriksen siden 
1998 under skovrejsningsområdet tilplantet 26 
hektar løvskov. 
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\fester Brejnhalt- Lindhaltvej l 
Jørgen Poulsgaard Jørgensen bygger i 1999 ny 
lade og løsdriftstald og i 2001 endnu en lade og 
spaltestald. 

Gl. Lindhalt- Lindhaltvej 2 
Niels Skov Halgaard flytter minkfarmen på 
Søndergaard, Tvislundvej 5, til Gl. Lindholt, hvor 
han opfører nyt pelseri i 2000. 

Ny Lindhalt- Gedbovej Il 
Efter Henrik Kraths død i 2001 viderefører hu
struen Anne Krath planteskolen. 

Øster Gedba- Gedbovej 18 
Ejendommen anvendtes indtil 1993 af "Gardin
gården". Siden 1995 bebor Andrea og Aksel 
Gjedbo Nielsen selv deres ejendom. I 1996 sælger 
de 64.9 hektar af jorden til sønnen Lauge i St. 
Ged bo. 

Bje1ggaanl - Bakhus - Guldsmedehuset
Lindhaltvej 6 
John Tuch sælger ejendommen i 2002 til Tonny 
Bjerggaard født 1968 i Tvis, gift med Maiken 
Milly Howard Bjerggaard født 1972 i Holstebro. 
De giver ejendommen navnet "Bjerggaard" i ste
det for "Bakhus". 

Blaakær- Gedbovej 20 
Nielsjørgen Madsens hustru Bente Nordborg er 
født 1960 i Mejrup. Parret har foruden Martin og 
Marie sønnen Kristian, født 1988. 



Nleldtoft- Gedbovej 13 
Peder Christian Hansens ejendom bliver i 1989 
solgt til Anna-Lise Kristensen født 1954 i Vejrmn 
og Gunner Kristensen, født 194 7 i Snejbjerg. De 
har børnene Rene Hansen, født 1976, Zanne 
Kristensen, født 1977, Janne Hansen, født 1979, 
Didde Kristensen, født 1979 og Lykke Kristensen, 
født 1991. Siden 1988 har der været drevet mink
farm på ejendommen. 

Gl. Tushalt- Gedbovej 15 
Ejendommen købes i 1997 af Erling Lundsgaard, 
født 1964 i Nykøbing Mors, gift med Jeanette 
Villumsen, født 1972 i Bølling. De har børnene 
Søren, født 1996 i Skjern og Trine, født 1998 i 
Aulum, hvor familien er bosiddende. 

Balihely- Gedbovej 24 
Orlajensens ejendom bliver i 1993 solgt til Kurt 
Jeppesen født 1958 i Hodsager, gift med Mona 
M~-Britt Kristensen, født 1961 i Thorsminde. De 
har børnene Henrik, født 1980 i Viborg og Rene 
født 1982 i Viborg, Henriette født 1985 i 
Holstebro og Niklas, født 1993 i Holstebro. I 1994 
sælger de til Jens Christian Christensen i Vester 
Skautrup, som i 1995 sælger ejendommens byg
ninger til Jørgen Refslund Poulsen, født 1951 i 
Bovlund i Sønde1jylland, gift med Marianne 
Bladt Hansen, født 1953 i Vamdrup. De har bør
nene Jens, født 1977 i Århus og Nis, født 1980 i 
Haderslev. Ejendommen er et nedlagt landbrug 
på 6 hektar. Bygningerne er gennemgribende 
moderniseret. 

53 



ADRESSEREGISTER 

Bageren - Hovedgaden l O ........... . 
Bakgaard - Bakgårdsvej 2 ............ . 
Bakkely- Gedbovej 24 .............. . 
Birkholm - Søjborgvej 2 ............. . 
Bjerggaard/Bakhus/ 

Guldsmedehuset - Lindhaltvej 6 ..... 
Bjerggaards Murerforretning 

- Brejnholt:vej 4 .................. . 
Bjerrehus-Ringebjergvej 28 ......... . 
Blæsbjerg- Herningvej 77 ........... . 
Blaakær - Gedbovej 20 .............. . 
Brogaards Tegnestue - Smedegårdvej 28 
Brohuset- Munkbrovej lO ........... . 
Brugsen - Hovedgaden 5 ............ . 
Bækkelund - Smedegårdvej 3 ........ . 
Dalby - Herningvej l 06 .............. . 
Damgaard - Gedbovej l O ............ . 
Damtoft- Grønbækvej l ............. . 
Damtoft-Lille Uhrlundvej 13 ........ . 
Dissings Maskinfabrik- Klostervej 28 .. . 
Dueholm - Prins Burisvej 83 ......... . 
Elmely- Smedegårdvej 15 ........... . 
Enggaard - Grydholt:vej 7 ............ . 
Engholm - Skautrupvej l ............ . 
FDF-lejren - Sønder Nybovej 2 A ...... . 
F]ald - Herningvej 89 ............... . 
Forlaget Ventus- Bam1estrupparken 57 
Forsøgsfarmen West- Herningvej 112 .. 
Fredens Hvile - Munkbrovej 5 ........ . 
Fredslund-Grønbækvej 2 ........... . 
Frydenlund - Gedbovej 4 ............ . 
Gammel Skovlund - Nybovej l O ....... . 
Gedbo Skole - Gedbovej 7 ........... . 

54 

19 
30 
53 
45 

52 

23 
52 
38 
52 
24 
39 
19 
35 
33 
51 
35 
47 
20 
32 
25 
30 
26 
39 
37 
23 
33 
40 
41 
28 
38 
51 

Gedbolund - Gedbovej 14 ........... . 
Gertrudbæk- Skautrupvej 21 ........ . 
Gl. Lindhol t- Lindhaltvej 2 .......... . 
Gl. Tushalt- Gedbovej 15 ........... . 
Grøftekanten - Kirkevænget 2 ........ . 
Grønlund- Uglkærvej l ............. . 
Grå~ær Staldbyg - Skautrupvej 22 A ... . 
Guldager - Kidbækvej 2 ............. . 
H. C. Andersen Traktor- Skautrupvej 34 
HAG- ØA- Skautupvej 32 B ......... . 
Halgaard Købmanden- Herningvej 102 
Halgaard Skole - Halgårdvej l ........ . 
Halgaard Smedie - Munkbrovej 3 ..... . 
Halgaard Tømrerforretning 

- Herningvej l 00 .................. . 
Haurids - Morrevej 2 ................ . 
Hedegaard - Lille Uhrlundvej 2 ...... . 
Hedelund - Lille Uhrlundvej l 7 ...... . 
Ringebjerg - Ringebjergvej 24 ....... . 
Ringebjerg Skole - Ringebjergvej 7 ... . 
Hjem-Is depot- Nybo Bakke ......... . 
Hjørvig- Bakgårdsvej 3 .............. . 
Holmgaard - Skautrupvej 25 ......... . 
Huldahl- Tvis Møllevej 9 ............ . 
Højager - Herningvej 119 ............ . 
Højbo- Smedegårdvej 13 ............ . 
Højgaard - Munkbrovej 7 ............ . 
Højlund- Herningvej 104 ........... . 
Højlund - Søjborgvej 4 .............. . 
Højmark- Smedegårdvej 7 ........... . 
Højvang- Munkbrovej 6 ............. . 
Jægersborg- Munkbrovej 9 .......... . 
Kappels - Hovedgaden 25 ........... . 

51 
26 
52 
53 
20 
34 
23 
34 
27 
27 
37 
37 
37 

37 
47 
28 
47 
29 
29 
39 
31 
43 
31 
45 
25 
41 
37 
45 
25 
37 
40 
28 



Kibæk - Kidbækvej 5 ................ . 
Kildevang- Skautrupvej 30 ........... . 
Kirkehuset- Hovedgaden 3 .......... . 
Kragbæk - Kragbækvej 4 ............. . 
Kultursalen - Kirkevænget 6 .......... . 
Købmanden - Hovedgaden 8 ......... . 
Købmanden - Smedegårdvej 29 ....... . 
Laulund-Herningvej 101 ........... . 
Lauralyst - Lauralyst ................ . 
Lavlund - Herningvej 117 ........... . 
Lerbæk- Skautrupvej 2 ............. . 
Lergrav - Herningvej 11 O ............ . 
Lille Gedbo- Gedbovej 12 ........... . 
Lille Morre-Lille Uhrlundvej 15 ..... . 
Lille Skautrup- Herningvej 130 ...... . 
Lille Soels - Soelsvej 4 ............... . 
Lille Uhrlund - Lille Uhrlundvej 5 .... . 
Lilleskov- Prins Burisvej 87 .......... . 
Lindballe - Prins Burisvej 82 ......... . 
Lundager-Herningvej 115 .......... . 
Lundager - Søjborgvej 5 ............. . 
Lundsbjerg- Kidbækvej 4 ............ . 
Lykkens Prøve - Herningvej 95 ....... . 
Løghøj - Gedbovej 8 ................ . 
Majgaard - Herningvej 97 ........... . 
Majgaardhus- Herningvej 122 ....... . 
Marmorhuset- Smedegårdvej 6 A ..... . 
Mejdal Møbler - Prins Burisvej 77 ..... . 
Meldgaard - Tvislundvej 3 ........... . 
Meldtoft- Gedbovej 13 .............. . 
Mellem Grydholt- Grydholtvej 11 .... . 
Meltoft - Bakgårdsvej 7 .............. . 
Menighedshuset- Kirkevænget 4 ..... . 
Minkfarm - Bakgårdsvej 6 ........... . 
Minkfarm - Halgårdvej 6 ............ . 
Minkfarm - Halgårdvej 8 ............ . 
Minkfarm - Kidbækvej 6 + 8 .......... . 
Minkfarm - MmTevej l A ............ . 
Minkfarm - Uglkærvej 3 ............. . 
Moesgaard- Tvis Møllevej 21 ......... . 
Morrebolm - Morrevej 14 ........... . 
Moselund - Skautrupvej 19 .......... . 

41 
26 
19 
42 
22 
19 
24 
26 
23 
47 
26 
34 
50 
49 
43 
45 
48 
25 
31 
47 
45 
33 
33 
28 
35 
35 
25 
31 
28 
53 
52 
30 
22 
30 
36 
36 
41 
47 
32 
31 
48 
26 

Munkbro - Munkbrovej 8 ............ . 
Murermester - Skautrupvej 20 B ...... . 
Mølvad - Ringebjergvej 26 ........... . 
Neder Skautrup- Skautrupvej 27 ..... . 
Neder Uglkær- Uglkærvej 6 ......... . 
Nedergaard- Herningvej 113 ........ . 
Ny Kibæk- Kidbækvej 3 ............. . 
Ny Lindbolt- Gedbovej 11 ........... . 
Ny Skovlund - Nybo Bakke 8 ......... . 
Ny Soels - Søjborgvej 3 .............. . 
Ny Spangsmose - Herningvej 111 ..... . 
Nybo-lejren - Sønder Nybovej 4 ....... . 
Nyborg - Smedegårdvej 5 ............ . 
Nygaard - Tvislundvej 2 ............. . 
Nørgaard- Tvislundvej 4 ............ . 
Nørlund- Smedegårdvej l ........... . 
Nørre Halgaard - Halgårdvej 4 ....... . 
Nørre Morre- Morrevej 8 ........... . 
Nørre Skautrup- Herningvej 126 ..... . 
Nørrelund-Lille Uhrlundvej 3 ....... . 
Nørremark- Tvislundvej l ........... . 
Nørrevang-Prins Burisvej 89 ........ . 
Over Skautrup - Skautruplundvej 2 ... . 
Over Uglkær- Uglkærvej 8 .......... . 
PRO TEC Vinduer A/S- Nybovej 34 .. . 
SAJYKA - Kirkevænget 5 ............. . 
Siggaard - Grydholtvej 4 ............. . 
Skadborg - MmTevej 4 .............. . 
Skautrup Mølle - Skautrupvej 36 A .... . 
Skautrup Skole - Skautruplundvej l ... . 
Skovhuset- Ringebjergvej 9 .......... . 
Skovly- Brejnholt:vej 4 .............. . 
Skærpendal - Skærpendalvej 6 ........ . 
Smedegaard - Smedegårdvej 2 ........ . 
Smeden - Hovedgaden 4 ............ . 
Solglimt- Herningvej 121 ........... . 
Solvang - Herningvej l 08 ............ . 
Sommerdal - Ringebjergvej 11 ....... . 
Sommerlyst - Herningvej 90 .......... . 
Spangsmose- Herningvej 109 ........ . 
Sparekassefilialen - Klostervej 2-6 ..... . 
Stokvad-Grønbækvej 3 ............. . 

40 
22 
30 
43 
32 
47 
41 
52 
39 
45 
44 
39 
34 
28 
28 
35 
36 
48 
43 
47 
29 
25 
43 
32 
39 
21 
30 
48 
43 
43 
29 
50 
42 
33 
19 
45 
33 
31 
39 
44 
20 
41 

55 



Store Gedbo -Gedbovej g ............ . 
Store Soels - Soelsvej 2 .............. . 
Svanholm- Skautrupvej 15 ........... . 
Søjborg- Søjborgvej l ............... . 
Sønder Halgaard - Halgårdvc;j 2 ...... . 
Sønder Majgaard- Herningvej 124 .... . 
Sønder Morre - MmTevej l O ......... . 
Sønder Nybo - Sønder Nybovej 2 ..... . 
Sønderbak-Herningvej 118 ......... . 
Sønderborg - Lille Uhrlundvej 1g ..... . 
Søndergaard - Tvislundvej 6 ......... . 
Sønderlund - Lille Uhrlundvej l ...... . 
Sønderris-Herningvej 128 .......... . 
Søndervang - Skatltl·upvej 28 ......... . 
Tingager - Tingagervej 2 ............ . 
Toftegaard .- Smedegårdvej l l ........ . 
Taustrup - Kidbækvej l ............. . 
Toxvig Montageteam - Nybovej 33 .... . 
Tuta Vallis - Grydholtvej l ........... . 
Tvis Auto - Klostervej 24 ............. . 
Tvis Bogføring - Bannestrupvej 2 ..... . 
Tvis Borgerforening ................ . 
Tvis Fjernvarmecentral - Kirkevænget .. 
Tvis gamle Kro - Lille Uhrlundvej 21 .. . 
Tvis Hallen - Kirkevænget 6 .......... . 
Tvis Hønseri - Skautrupvej 26 B ...... . 
Tvis Køkkener- Skautrupvej 16 ....... . 
Tvis Mølle- Tvis Møllevej 13 ......... . 
Tvis Mølle dambrug- Tvis Møllevej 15 .. 
Tvis Planteskole - Skautrupvej 26 A .... . 
Tvis Skole - Skolevænget l ........... . 
Tvis Sognegård - Hovedgaden 2 ...... . 
Tvis Tegnestue - Klostervej 111 ....... . 
Tvis Traktorværksted - Skautrupvej 23 .. 

56 

50 
45 
26 
45 
37 
35 
48 
3g 
33 
47 
28 
2g 
44 
26 
31 
25 
33 
3g 
30 
20 
23 
22 
21 
46 
21 
26 
22 
30 
30 
26 
20 
l g 

20 
43 

Tvis Vognmandsforretning- Skautrupvej 5 22 
Tviskloster - Grydholtvej 3 . . . . . . . . . . . . 30 
Uglkær- Uglkærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Uhrlund - MotTevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Vejager-Herningvej 103 . . . . . . . . . . . . . 26 
Vestager- Herningvej g3 . . . . . . . . . . . . . 33 
Vester Brejnholt- Lindboltvej l . . . . . . . . 52 
Vester Grydholt- Grydholtvej g . . . . . . . . 52 
Vester Grønbæk- Grønbækvej 6 . . . . . . . 41 
Vester Høvids - Lille Uhrlundvej 7 . . . . . 4 7 
Vester Morre- MmTevej 12 . . . . . . . . . . . 4g 
Vester Nybo - Herningvej g4 . . . . . . . . . . 3g 
Vesterager-Prins Burisvej 81 . . . . . . . . . . 31 
Vestertoft- Lynghusvej l . . . . . . . . . . . . . 45 
Vibholmhus- Grønbækvej lO . . . . . . . . . 42 
Virkelyst - Herningvej g2 . . . . . . . . . . . . . 3g 
Virkelyst- Uglkærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Vognmanden - Smedegårdvej 50 . . . . . . . 24 
Æ Trindbak- Grønbækvej 8 . . . . . . . . . . . 41 
Ældreboliger- Egevænget 1-lg . . . . . . . . 22 
Ældreboliger- Skolevænget 2-20 . . . . . . . 20 
Øster Brejnholt - Lindboltvej 3 . . . . . . . . 52 
Øster Gedbo - Gedbovej 18 . . . . . . . . . . . 52 
Øster Grønbæk - Grønbækvej 5 . . . . . . . . 41 
Øster Høvids - Lille Uhrlundvej g . . . . . . 4 7 
Øster Kragbæk - Kragbækvej 2 . . . . . . . . 42 
Øster Majgaard - Herningvej gg . . . . . . . 35 
Øster Morre - MolTevej 7 . . . . . . . . . . . . . 4g 
Øster Nybo - Herningvej g3 . . . . . . . . . . . 3g 
Østergaard - Brejnholtvej l . . . . . . . . . . . 28 
Østergaard - Grydholtvej 5 . . . . . . . . . . . . 30 
Østerlund - MmTevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Ålefarm- Halgårdvej 13 . . . . . . . . . . . . . . 37 
Aalykke - Brejnholtvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 50 



GADEREGISTER 

Bakgårdsvej 
2 Bakgaard 

3 Hjørvig 

6 Minkfarm 

7 Meltoft 

Bamlestrupparken 
57 Forlaget Ventus 

Bannestrupvej 
2 Tvis Bogføring 

Brejnholtvej 
l Østergaard 

3 Aalykke 

4 Skovly 

4 Bjerggaards Murerforretning 

Egevænget 
1-lg Ældreboliger 

Gedbovej 
4 Frydenlund 

7 Gedbo Skole 

8 Løghøj 
g Store Gedbo 

lO Damgaard 

11 Ny Lindbolt 

12 Lille Gedbo 

13 Meldtoft 

14 Gedbolund 

15 Gl. Tusbolt 

18 Øster Gedbo 

20 Blaakær 

24 Bakkely 

Grydholtvej 
l Tuta Vallis 

3 Tviskloster 

4 Siggaard 

5 Østergaard 

7 Enggaard 
g Vester Grydholt 

11 Mellem Grydholt 

Grønbækvej 
l Damtoft 

2 Fredslund 

3 Stokvad 

5 Øster Grønbæk 

6 Vester Grønbæk 

8 Æ Trindbak 

lO Vibholmhus 

Halgårdvej 
l Halgaard Skole 

2 Sønder Halgaard 

4 Nørre Halgaard 

6 Minkfarm 

8 Minkfarm 

13 Ålefarm 

Herningvej 
77 Blæsbjerg 

8g Fjald 
go Sommerlyst 
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92 Virkelyst 

93 Vestager 

94 Vester Nybo 

95 Lykkens Prøve 

97 Majgaard 

98 Øster Nybo 

99 Øster Majgaard 

100 Halgaard Tømrerforretning 

101 Laulund 

102 Halgaard Købmanden 

103 Vejager 

104 Højlund 

106 Dalby 

108 Solvang 

l 09 Spangsmose 

110 Lergrav 
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122 1vfajgaardhus 
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Ringebjergvej 
7 Ringebjerg Skole 

9 Skovhuset 
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24 Ringebjerg 

26 "Mølvad 

28 Bjerrehus 

Hovedgaden 
2 Tvis Sognegård 

3 Kirkehuset 

4 Smeden 
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5 Brugsen 

8 Købmanden 

lO Bageren 
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l Tonstrup 

2 Guldager 

3 NyKibæk 

4 Lundsbjerg 

5 Kibæk 

6+8 Minkfarm 

Kirkevænget 
2 Grøftekanten 

4 Menighedshuset 

5 SAJYKA 

Tvis Fjernvarmecentral 

6 Tvis Hallen 

Kultursalen 
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2-6 Sparekassefilialen 

24 Tvis Auto 

28 Dissings Maskinfabrik 
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Kragbækvej 
2 Øster Kragbæk 

4 Kragbæk 

Lauralyst 
Lauralyst 

Lille Uhrlundvej 
l Sønderlund 

2 Hedegaard 

3 Nørrelund 

5 Lille Uhrlund 

7 Vester Høvids 

9 Øster Høvids 



13 Damtoft 

15 Lill e :tv I o r re 

17 Hedelund 

19 Sønderborg 

21 Tvis gamle Kro 

Lindhaltvej 
l Vester Brejnholt 

2 Gl. Lindbolt 

3 Øster Brejnholt 

6 Bakhus 

6 Bjerggård 

6 Guldsmedehuset 

Lynghusvej 
l Vestertoft 

MmTevej 
l A Minkfarm 
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4 Skadborg 

5 Østerlund 

6 Uhrlund 

7 Øster Morre 

s Nørre Morre 

lO Sønder Morre 

12 Vester Morre 

14 Morrebolm 

Munkbrovej 
3 Halgaard Smedie 

5 Fredens Hvile 

6 Højvang 

7 Højgaard 

s Munkbro 

9 Jægersborg 

lO Brohuset 

Nybo Bakke 
S Ny Skovlund 

Nybovej 
l O Gl. Skovlund 

33 Toxvig Montageteam 

34 Pro Tec Vinduer 

Prins Burisvej 
77 Mejdal Møbler 

S l Vesterager 

S2 Lindballe 

S3 Dueholm 

S7 Lilleskov 

S9 Nørrevang 

Skautruplundvej 
l Skautrup Skole 

2 Over Skautrup 

Skautrupvej 
l Engholm 

2 Lerbæk 

5 Tvis Vognmandsforretning 

15 Svanholm 

16 Tvis Køkkener 

19 ]'vloselund 

20B Steen Kallesøe 

21 Gertrudbæk 

22A Tvis Køkkener 

23 Tvis Traktorværksted 

25 Holmgaard 

26A Tvis Planteskole 

26B Tvis Hønseri 

27 N eder Skautrup 

30 Kildevang 

32B HAG-ØA 

34 H C Andersen Traktor 

36A Skautrup Mølle 

Skolevænget 
l Tvis Skole 

2-20 Ældreboliger 

22 Tvis Plejel*m 
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Skærpendalvej 
6 Skærpendal 

Smedegårdvej 
l Nørlund 

2 Smedegaard 

3 Bækkelund 

5 Nyborg 

6A Marmorhuset 

7 Højmark 

ll Toftegaard 

13 Højbo 

15 Elmely 

28 Brogaards Tegnestue 

29 Købmanden 

50 Vognmanden 

So elsvej 
2 Store Soels 

4 Lille Soels 

Sø j borgvej 
l Søjborg 

2 Birkholm 

3 Ny Soels 

4 Højlund 

5 Lundager 

Sønder ~ybovej 
2 Sønder Nybo 

2A FDF-lejren 

4 Nybo-lejren 

60 

Tingagervej 
2 Tingager 

Tvis Møllevej 
9 Huldahl 
13 Tvis Mølle 
15 Tvis Mølle Dambrug 
21 Moesgaard 

Tvislundvej 
l ~ørren1ark 

2 ~ygaard 

3 Meldgaard 

4 Nørgaard 

6 Søndergaard 

Uglkærvej 
l Grønlund 

2 Virkelyst 

3 Minkfarm 

4 Uglkær 

6 N eder Uglkær 

8 Over U g l kær 


