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Sdr. Vium – et vestjysk sogn med  
to storhedstider i det 20. århundrede

Af Per Anker Jensen

Indledning
Sdr. Vium er et sogn beliggende i den sydli-
ge ende af det tidligere Ringkøbing Amt og 
Hardsyssel. Min mormor og morfar flytte-
de til landsbyen i 1913 og etablerede tøm-
rer- og snedkerforretning, som blev videre-
ført af min far.  Jeg blev født i landsbyen i 
1953 og boede der, indtil jeg blev student 
fra Vestjysk Gymnasium Tarm i 1972. 
 Sdr. Vium er kendetegnet ved at have 
haft to storhedstider i det forrige århund-
rede. Den første storhedstid startede med 
etablering af jernbanen fra Nr. Nebel til 
Tarm i 1913 med station i Sdr. Vium. Sam-
tidig blev der etableret en række forretnin-
ger, og andelsbevægelsen gjorde sit indtog 
med etablering af bl.a. brugsforening og 
mejeri. Jernbanen blev nedlagt i 1940 og 
markerede sammen med krisen i 1930’erne 
endegyldigt afslutningen på den første stor-
hedstid. 
 I 1960’erne oplevede vi i Danmark en 
stærk afvandring fra land til by på grund 
af mekaniseringen af landbruget og den 
samtidige kraftige udvikling af industri og 
byggeaktivitet i byerne. Det førte også til, 
at mange flyttede fra landsbyer, som jo i 

høj grad levede af at servicere landbruget. 
I Sdr. Vium gik det modsat. Sognet fik i 
sidste halvdel af 1950’erne og op gennem 
1960’erne sin anden storhedstid i det 20. 
århundrede med stærk vækst i befolknings-
tal og aktiviteter. Dette var foranlediget af, 
at den sidste større opdyrkning af hede i 
Danmark fandt sted i 1950’erne med op-
dyrkningen af Østerheden og Tingheden 
i Sdr. Vium. Det medførte en tilflytning 
af mange unge familier og dermed bl.a. 
stærkt stigende elevtal i Sdr. Vium Skole. 
Skolen og Brugsen blev udvidet ad flere 
omgange, og der skete generelt en stærk 
udvikling af både økonomiske og kultu-
relle aktiviteter i landsbyen og sognet.
 I denne artikel vil jeg behandle begge 
disse storhedstider med udgangspunkt 
i lokalhistoriske kilder og for den anden 
storhedstid tillige baseret på egne erin- 
dringer fra min opvækst. Som baggrund 
vil jeg kort omtale sognets historie før 
1900 og geografien. Endvidere omtales 
kort situationen under anden verdens-
krig og hedens opdyrkning. Afslutningsvis 
trækkes nogle tråde fra den efterfølgende 
udvikling op til nutiden.
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Sognet og dets geografi
Området, hvor Sdr. Vium sogn ligger, var 
ikke dækket af is under den sidste istid og 
er geologisk set dannet som smeltevands-
flader – også kaldt hedesletter, hvor sand 
og grus blev aflejret af smeltevand fra ind-
landsisen. På grund af den næringsfattige 
jord har området indtil nyere tid været tyndt 
befolket. Der har dog levet mennesker her  
siden stenalderen. Det vidner et stort an-
tal gravhøje om. Der er i dag 21 kæm-
pehøje tilbage, men man mener, at der 
har været i alt 46. De mest markante og 
synlige gravhøje er to tætliggende og med 
en vold forbundne Tinghøje på heden i 
den nordøstlige del af sognet. Her havde 
Nørre Horne Herred det meste af tiden 

sit tingsted. Sdr. Vium har således været et 
centralt sted for herredet. Den nordvest-
lige del af sognet hedder Galgebjerge, og 
der har tinget haft rettersted med galge og 
straffepæl på en høj tæt ved grænsen mod 
nabosognet Hemmet.
 Kirken er fra omkring år 1200, og den 
er beliggende i et område kaldet Vium, 
hvor den oprindelige landsby lå. Neden for 
kirken var der tidligere en sø (i dag mose) 
og Sdr. Vium Bæk, der mod vest bliver til 
Hemmet Bæk og løber ud i Ringkøbing 
Fjord. Ved bækken var der vandmølle 1 
km vest for kirken. Den nuværende lands-
by ligger ca. 1 km sydvest for kirken. Den 
startede som en udflytning fra Vium og hed 
Esbøl. I takt med at Esbøl udviklede sig 

Figur 1. Minoreret sognekort over Sdr. Vium Sogn, 1839. Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering.
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med skole, missionshus og jernbanestation 
m.v., overtog den funktionen som lands- 
by og fik navnet Sdr. Vium ligesom sognet  
og stationen. I mellemkrigstiden benyt-
tedes navnet Esbøl dog fortsat, og ved 
brugsforeningens start i 1919 nævnes by-
erne Esbøl, Vejrup og Vium. 
 I min tid har det altid været Sdr. Vium, 
og det er også det, der kom til at stå på 
byskiltene. Vium er et interessant sted-
navn, der har rødder i den hedenske gu-
detro i jernalderen. Første led Vi- betyder 
en helligdom og dermed et indviet sted til 
gudsdyrkelse, mens endelsen –um bety-
der hjem eller bosted. Vejrup ligger i den 
sydvestlige del af sognet. Navnet Vejrup 
menes i ældre tid at have heddet Vithorp, 
hvilket har betydet den fra Vium udflyt-
tede torp (landsby).
 Sdr. Vium Sogn var langt op i tid tyndt 
befolket. Ved den første folketælling i 1787 
var der 255 indbyggere i sognet, og i 1901 

var det antal vokset med lige godt hundre-
de personer til 357 indbyggere. Det svarer 
til en gennemsnitlig befolkningstilvækst 
i Sdr. Vium på under en person pr. år. I 
samme periode blev Danmarks befolk-
ning tredoblet fra 798.000 til 2.450.000, 
så i den periode gik befolkningsudviklin-
gen altså i høj grad forbi sognet. Omkring 
1600 var der i alt 31 gårde i sognet. De 
var alle fæstegårde, og de fleste var ejet af 
sognets lille herregård, Viumgård, mens 
andre hørte under kronen eller kirken. 
Gårdene lå fortrinsvis i de gamle landsbyer 
Vium, Esbøl og Vejrup. Mod nordøst var 
der ingen bebyggelse. Her lå Østerheden 
og Tingheden, der dækkede et areal på ca. 
750 hektar, hen i lyng.
 Endnu omkring 1900 optog disse heder 
ca. en tredjedel af sognets areal på 2.470 
hektar. På det tidspunkt var der 35 gårde 
og 30 huse i sognet, og langt størstedelen 
af befolkningen – 293 personer – ernærede 

Figur 2. Kort over Sdr. Vium Sogn i dag. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
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sig ved landbrug. Driften var tilpasset den 
magre jord. En stor del af den dyrkede 
jord, nemlig omkring en femtedel, var 
udlagt til græs og græsning, og kun en til-
svarende del af jorden var under plov og 
besået med havre, rug og byg. Den megen 
græsning var basis for et pænt stort krea-
turhold på 676 stykker hornkvæg. Også 
hederne bidrog med græsning til får, og 
med en bestand på 731 får var fåreholdet 
ligeledes betydeligt. Der var 148 heste, 
som leverede trækkraft, og 212 svin. Sdr. 
Vium Sogn var ifølge Trap Danmark an-
neks til Hemmet. Administrativt indgik 
Sdr. Vium sammen med nabosognet i 

Hemmet-Sdr. Vium Kommune med fæl-
les sogneråd, men med hver sin sognefo-
ged. Der var fælles præst med præstegård 
placeret nær kirken i Hemmet.  
 Landsbyen Sdr. Vium er beliggende no-
genlunde midt i det langstrakte sogn. Be-
byggelsen er udbygget omkring en central 
korsvej, hvor vejene mod vest til henholds-
vis Hemmet og Nr. Bork og mod øst til 
Lyne krydser den gennemgående vej, der 
mod nordøst fører gennem Østerheden og 
Tingheden til den tidligere hovedvej A11, 
i dag rute 11, og mod sydvest til Lydum. 
Sognegrænsen mod Lydum var tidligere 
grænsen mellem Ringkøbing Amt og Ribe 

Figur 3. Oversigtkort med Nr. Nebel-Tarm jernbane fra 1911. Egvad Egnshistoriske  
Samling.
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Amt og er i dag grænse mellem Region 
Syddanmark og Region Midtjylland.

Den første storhedstid
Jernbanen
Sdr. Vium blev som nævnt en station på 
Nr. Nebel-Tarm jernbanen i 1913. Denne 
bane var en forlængelse af lokalbanen (’æ 
Newlgris’) fra Varde til Nr. Nebel, der blev 
etableret i 1903. Begge baner blev betrag-
tet som privatbaner og finansieret med 
halvdelen fra staten og halvdelen fra de be-
rørte kommuner. Nr. Nebel-Tarm banen 
gik fra Nr. Nebel mod nordøst til Tarm, 
der ligesom Varde var en station på den 
vestjyske længdebane. Behovet for mergel 
til de magre jorder var et vigtigt argument 
for at forlænge banen fra Nr. Nebel til 
Tarm. Nr. Nebel-Tarm banen havde sta-
tioner i alle de mellemliggende landsbyer: 
Sdr. Bork, Nr. Bork, Sdr. Vium, Hemmet, 

Vostrup og Lønborg samt trinbræt i Ob-
ling mellem Sdr. og Nr. Bork og i Kyvling 
mellem Lønborg og Tarm. 
 Jernbanen havde en samlet længde på 
30 km, og sporene gik stort set den lige 
vej fra Nr. Nebel til Tarm i et tracé, der for 
store deles vedkommende blev anvendt, 
efter at jernbanen blev nedlagt, til anlæg-
gelse af en ny, asfalteret amtsvej omkring 
1950. Vejen hedder i dag rute 423. Den 
væsentligste undtagelse fra jernbanetra-
céets lige vej var svinget mod sydøst mel-
lem Nr. Bork og Hemmet til Sdr. Vium. 
Svinget har form som et yver på en ko og 
kaldes derfor kopatten (’æ ku’pat’). Årsa-
gen var efter sigende, at en af dem, der var 
med til at beslutte jernbanens anlæggelse, 
var rigsdagsmanden Lucas Peder Ovesen, 
der boede i Sdr. Vium. Årsagen kan dog 
også være, at jernbanen fulgte den samme 
rute, som de hestetrukne dagvogne til 

Figur 4. Ved anlæggelsen af Nr. Nebel – Tarm Jernbane blev anvendt et entreprenørlokomo-
tiv tilhørende firmaet Wätzold og Jørgensen. Foto: Arkiv Ole Edvard Mogensen.



10 PER ANKER JENSEN

transport af passagerer og post kørte mel-
lem Tarm og Nr. Nebel. Der blev i 1907 
etableret brevsamlingssted i Esbøl, men 
da jernbanen etableredes i 1913, kom der 
postekspedition på stationen. Rejsetiden 
fra Tarm til Nr. Nebel var ca. en time med 
toget, og til sammenligning var rejsetiden 
ca. tre timer med dagvogn.
 Ved alle stationer blev der opført en sta-
tionsbygning og et pakhus, og der var læs-
serampe og svinefold. Ved privatbaner var 
det almindeligt at ansætte et ægtepar som 
stationsbestyrere med tjenestebolig ved 
hver station. Manden var baneformand, 
der stod for at lede et sjak med ansvar for 
at vedligeholde banen, mens konen var 
ekspeditrice og stod bl.a. for billetsalg. I 
Sdr. Vium blev Marie og Peder Eskesen 
ansat som stationsbestyrere. De var til-
flyttere og havde tidligere arbejdet som 
postbestyrere. Jernbanen blev indviet den 

3. november 1913 af trafikminister Jens 
Hassing Jørgensen, der tidligere havde væ-
ret lærer i Vostrup.

Landsbyen i vækst
Omkring 1900 var det mest landbrug, der 
lå i og omkring landsbyen Esbøl. På ne-
denstående historiske kort er der vist en 
smedje. Indre Mission opførte et missions-
hus i 1897, og mellem den centrale korsvej 
og missionshuset blev der i 1900 opført en 
købmandsgård. Der havde Hans Zink en 
høkerbutik, som i 1920 blev overtaget af 
den nystartede brugsforening. Overfor op-
førtes også i år 1900 en bygning, hvor der 
var skomagerværksted.
 Etableringen af jernbanen satte imid-
lertid gang i en markant yderligere byud-
vikling. I 1912 opførtes endnu en køb-
mandsgård på hjørnet over for smedjen, 
hvor Frederik Nielsen var købmand. Over 

Figur 5. Sdr. Vium Station med stationsbestyrerparret i 1915. Varde Lokalhistoriske Arkiv.
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for jernbanestationen blev der i 1913 op-
ført et hotel. Samme år etablerede min bed-
stefar Jens Herman Hansen en tømrer- og 
snedkerforretning og tømmerhandel i nye 
bygninger ved den centrale korsvej mellem 
de to købmandsgårde. Han kom fra nabo-
sognet Hemmet, hvor han var blevet udlært 
som tømrersvend, og efterfølgende havde 
han været på valsen i Tyskland og Schweiz. 
I 1913 blev han gift med min bedstemor 
Klara Emilie Hansen (født Bennedsen), der 
var købmandsdatter fra Lunde, der ligger 
10 km syd for Sdr. Vium. Med tiden kom 
der andre forretninger til, bl.a. slagterbutik 
drevet af slagtermester Hans Filskov, cykel- 
og træskohandel drevet af Jørgen Haahr, 
vognmandsforretning drevet af Åge Poulsen 
og dyrlægepraksis ved dyrlæge Ure.
 Brugsforeningen blev etableret den 1.  
september 1919. Den første bestyrelses-
formand var den tidligere rigsdagsmand 
og da 72-årige Lucas Peder Ovesen, og 

han var også fra starten forretningsfører 
og kasserer. Foreningen købte købmand 
Hans Zinks forretning og ejendom. Butik-
ken åbnede 1. marts 1920, og brugsfor-
eningen havde 80 medlemmer, der alle var 
mænd. Selve butikslokalet var fra starten 
ca. 50 m2. Den første uddeler var Hans 
Jørgen Christensen, der var kommis fra 
Strellev øst for Lyne. Brugsforeningen fik 
en telefon, som også stod til rådighed for 
sognets beboere. Medlemmer betalte 15 
øre, mens ikke-medlemmer betalte 25 øre 
pr. telefonering. Der var i 1908 etableret 
telefoncentral i Hemmet, og ved starten 
var der otte abonnenter, heraf tre fra Sdr. 
Vium Sogn.
 Ud over købmandsvarer solgte Brugsen 
også foderstoffer, og allerede på en general-
forsamling kort efter åbningen begyndte 
man at overveje, hvordan man kunne pro-
ducere elektricitet til at forsyne maskiner 
til at knuse oliekager, male korn og valse 

Figur 6. Kort over Esbøl med Sdr. Vium Station omkring 1930. Styrelsen for Dataforsyning 
og Effektivisering.
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foderstoffer. Man overvejede at købe Sdr. 
Vium Vandmølle og påmontere en tur-
bine, at anskaffe en petroleumsmotor eller 
opføre en vindmølle. På en ekstraordinær 
generalforsamling den 6. august 1920 be-
sluttedes det at etablere vindmøllen. Ud-
gifter til anskaffelse af møllen og bygninger 
samt drift og vedligeholdelse skulle føres 
som et selvstændigt regnskab og betales af 
de 48 medlemmer, der var underskrivere. 
Der blev kort tid efter afholdt licitation, 
og min bedstefar var lavestbydende med 
8.500 kr., så han fik arbejdet overdraget. 
Inden årets udgang var møllen i drift. Fo-
derstofforeningen fik en særskilt uddeler, 
Niels Mortensen, der var gift med Meta 
Mortensen, som på et tidspunkt etable-
rede et brødudsalg. 
 I 1924 blev der indlagt elektrisk be-
lysning i Brugsen, og forsyningen var 

jævnstrøm fra Lydum Mølles Elværk i na-
bosognet. Midt i 1920’erne fik Brugsen 
benzintank med håndpumpe, der pum-
pede fem liter ad gangen op i en glasbe-
holder. Senere blev tanken dog ændret til 
dobbelt glasbeholder, så fem liter kunne 
løbe ud, mens andre fem liter blev pum-
pet op. Vindmøllen var i drift indtil 1930, 
hvor den blev erstattet af en kraftig die-
selmotor, der sikrede en mere stabil kraft-
forsyning. Tidligere havde foderstofkarlen 
i perioder med stille vejr nogle gange været 
nødt til at arbejde helt indtil midnat for 
at få det indleverede korn malet. Under 
anden verdenskrig, hvor man ikke kunne 
få leveret dieselolie, kom vindmøllen dog i 
drift igen.
 Andelsmejeriet i Sdr. Vium blev etab-
leret i en ny bygning i 1925. Licitationen 
for byggeriet blev vundet af min bedste-

Figur 7. Mine bedsteforældre foran deres hus under opførelse i 1913. Privatejet foto.
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far sammen med en murermester. Indtil 
da havde landbrugerne i Sdr. Vium Sogn 
været andelshavere i mejeriforeningen i 
Hemmet, hvor der blev etableret mejeri 
med dampmaskine i 1886. Forinden var 
der startet fremstilling af smør i fælleskab 
i Sdr. Vium under mere primitive for-
mer, idet man havde anskaffet en centri-
fuge, der blev trukket af en hest, og der 
var ansat en mejerske. I 1891 indtrådte 
medlemmerne af mejeriforeningen i Sdr. 
Vium som andelshavere i mejeriet i Hem-
met bortset fra gårdene i Vejrup, som blev 
tilknyttet mejeriet i det sydvestlige nabo-
sogn Lydum. 
 Missionsbevægelsen stod dengang 
stærkt i Vestjylland, og i forbindelse med 
andelsmejerier opstod der en stejl kamp 
mellem de andelshavere, der var missions-
folk, og de øvrige andelshavere. Uenig-

heden handlede om at holde søndagene 
hellig og ikke arbejde. Godt nok skulle 
køerne malkes hver dag, men spørgsmålet 
var, om man måtte køre mælken til meje-
riet, og om mejeriet måtte holde åbent og 
behandle mælken. Det var et af de mest 
omstridte punkter på de årlige general-
forsamlinger for andelsmejerierne både i 
Hemmet og Sdr. Vium igennem mange 
år. Da mejeriet i Sdr. Vium blev startet i 
1925, var søndagskørslen årsag til, at Vi-
umgård og to andre gårde i Vejrup fort-
satte tilknytningen til mejeriet i Lydum, 
som holdt åbent om søndagene. Proble-
met søgtes i Sdr. Vium løst ved at holde 
mejeriet åbent en halv time for indlevering 
af mælk om søndagen.
 I 1919 blev Hemmet-Sdr. Vium An-
delskasse etableret for at yde lån til med- 
lemmerne. Hotellet over for jernbane-

Figur 8. Brugsen med vindmøllen bag foderstofforretningen. Egvad Egnshistoriske Samling.
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Figur 9. Sdr. Viums gamle skole med 46 elever og 4 lærere 1902-03. Egvad Egnshistoriske 
Samling.

Figur 10. Sdr. Viums ny skole med 53 elever og 3 lærere omkring 1930. Egvad Egnshistori-
ske Samling.
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stationen blev som nævnt opført samtidig 
med jernbanen i 1913, og i 1924 solgte 
hotelejer Johannes Jacobsen hotellet til 
Andelsselskabet Sdr. Vium Afholdshotel. 
Efterfølgende blev der i 1925 etableret 
forsamlingshus, og der har måske været 
en sammenhæng med hotellets ændring til 
afholdshotel. 
 Den gamle skole fra 1845 blev nedrevet 
i 1908, og en ny skolebygning blev opført 
samme sted. Den lå ved en lille skov kaldet 
Skolebjergene, hvor der var indlandsklit-
ter. Der blev samtidig opført et gymnastik-
hus ved skolen. Sognerådet udarbejdede et 
reglement for anvendelsen af gymnastik-
salen. Det fastlagde, at den efter tilladelse 
fra førstelæreren kunne anvendes uden for 
skoletiden – dog ikke på søn- og hellig-
dage – til gymnastik for ungdommen med 
en ansvarlig leder, foredrag af oplysende og 
opbyggelig art samt generalforsamlinger og 
andre møder. Dans af enhver art var ikke 
tilladt. I skoletiden kunne salen anvendes 
af eleverne som opholdssted i frikvarterer 
ved dårligt vejr. Førstelærerparret Laurids 
og Johanne Beck startede på skolen i 1928 
og var der, indtil de gik på pension i 1964. 
De ses yderst til venstre på foto med elever 
og lærere fra skolen omkring 1930.
 Den betydelige byudvikling i Sdr. Vium 
landsby i første del af 1900-tallet medførte 
ikke en særlig stor befolkningstilvækst i 
sognet. I 1901 var der som tidligere nævnt 
357 indbyggere, og i 1930 var der 422. 
Det svarer til en stigning på samlet 18 pro-
cent over de 29 år, mens den samlede dan-
ske befolkning i samme periode steg med 
45 procent fra 2.450.000 til 3.551.000. 
Den helt overvejende årsag til stigningen 

i Sdr. Vium var tilflytningen af nye forret-
ningsdrivende til Esbøl i forbindelse med 
etableringen af jernbanen.  
 Den 31. august 1940 blev jernbanen 
nedlagt efter at have givet underskud i  
mange år, og dette skulle dækkes af de 
kommuner, som den betjente. Min bed- 
stefar sad fra 1933 og indtil sin død i 1939 
i bestyrelsen for jernbaneselskabet i sin 
egenskab af sognefoged i Sdr. Vium, og 
han var en varm tilhænger af banens beva-
relse. Afgørende for beslutningen om ned-
læggelse var nok, at en trafikkommission 
under Rigsdagen havde frarådet yderligere 
statsstøtte til banen.

Anden verdenskrig
I forbindelse med den tyske besættelse af 
Danmark og Norge den 9. april 1940 skete 
der et flystyrt i Sdr. Vium Sogn. Det var et 
tysk transportfly med ni besætningsmed-
lemmer på vej til Stavanger i Norge, hvor 
piloten i tæt tåge mistede kontrollen over 
flyet og forsøgte at nødlande i nærheden 
af Tinghøjene. Kun et af besætningsmed-
lemmerne overlevede. Læge Ejnar Rein-
holdt Nielsen fra Tarm blev tilkaldt og  
gav den overlevende, der var stærkt kvæstet 
med benbrud, en indsprøjtning. Dagny  
Haahr, der var gift med cykelhandler Jør- 
gen Haahr, blev tilkaldt, fordi hun var søn-
derjyde og kunne tale tysk med den over-
levende. Min mor blev også tilkaldt, fordi 
hun havde en samariteruddannelse, og hun 
var med den overlevende på Tarm Sygehus.
  Under krigen var der indkvarteret en 
del tyske soldater i Sdr. Vium. De boede 
på afholdshotellet, i forsamlingshuset og i 
gymnastikhuset, men der var også office-
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rer, som boede hos beboere i landsbyen. På 
et tidspunkt gjorde nogle af de menige ty-
ske soldater oprør mod en forhadt officer, 
og de blev efterfølgende sendt til østfron-
ten.
 Der var i sidste del af krigen en mod-
standsgruppe i Hemmet og Sdr. Vium, 
som udgjorde modstandsbevægelsens af-
deling Z III. Den var en del af område 
Z med ledelse i Nr. Nebel, og som om-
fattede omkringliggende sogne og hele 
Holmsland Klit. Førstelærer Laurids Beck 
var delingsfører og hans hustru Johanne 
sekretær for afdelingen. Undervisning 
i våbenbrug for grupperne i område Z 
foregik i Sdr. Vium Skole om natten med 
en politibetjent fra modstandsbevægelsen 
som instruktør. Det foregik gruppevis, og 

når en gruppe gik ind ad fordøren, gik en 
anden ud af bagdøren. Efter befrielsen var 
lærer Beck kommandant for en gruppe 
modstandsfolk fra Sdr. Vium, der havde 
vagt ved minerydningen af et område ved  
vestkysten, som blev udført af tyske sol-
dater.

Hedens opdyrkning
Hedeselskabet havde under anden verdens-
krig købt Østerheden og Tingheden med 
henblik på tilplantning. På opfordring fra 
den daværende landbrugsminister og kom-
munalbestyrelsen i Hemmet-Sdr. Vium  
blev plantningsarbejdet imidlertid stand-
set og arealet frigivet til opdyrkning som 
landbrugsjord. Det skyldtes hensynet til 
den lokale befolknings ønske samt for at 

Figur 11. Det sidste tog får en blomsterbuket med på vejen ved Sdr. Vium Station. Varde 
Lokalhistoriske Arkiv.
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skaffe erstatning for den store afgang af 
landbrugsjord, bl.a. i forbindelse med ud-
videlsen af militærlejren i Borris. 
 Opdyrkningen førte til den største ud-
stykning af statshusmandsbrug i Norden. 
Den gennemførtes under ledelse af aktie-
selskabet Jydsk Landvinding, som havde 
købt jorden af Hedeselskabet. Efter op-
dyrkningen solgtes jorden til Statens Jord-
brugsudvalg, der stod for udlodning. 
 De enkelte jordlodder var på ca. 24 tdr. 
land, og udlodningen foregik over flere 
omgange i 1955-58 ved lodtrækning. De 
landmænd, der var interesseret i at over-
tage en jordlod, kom på besøg på heden 
og udvalgte den jordlod, som de var in-
teresseret i. Efterfølgende mødtes man 
på afholdshotellet, hvor en repræsentant 
for Statens Jordbrugsudvalg, Grue Søren-
sen, tog en rød og et antal blå marmor-
kugler i sin jakkelomme. De interesserede 
trak så en af kuglerne, og de, der trak 
den røde kugle, blev ejer af den ønskede 
jordlod. Til at finansiere etableringen 
af statshusmandsbrug blev der til hver 
nybygger ydet billige statslån. Der blev 
etableret i alt 56 husmandsbrug.
 Hedens opdyrkning er beskrevet i  
Hedens historie, Del 1 og 2, der er redi- 
geret af min tidligere folkeskolelærer Bo  
Trelborg. De indeholder vidnesbyrd fra 
mange af nybyggerne og deres børn. 
Nybyggerne kom hovedsageligt fra an-
dre dele af Jylland og var unge fami-
lier, der arbejdede i landbruget, og som 
drømte om at få foden under eget bord.  
I 1950’erne blev heste i hastigt tempo ud-
skiftet som trækkraft af traktorer. Alligevel 
var der flere af indbyggerne, der startede 

med heste som trækkraft. Ud af de 16 
nybyggerfamilier, der var med fra starten 
og har bidraget med beretninger, havde 
de fem i starten kun heste som trækkraft. 
Der gik dog ikke lang tid, før alle fik an-
skaffet sig en traktor. I min barndom var 
der ringridning ved den årlige sportsfest 
på sportspladsen.
 Hedens opdyrkning og de mange nye 
husmandsbrug med unge tilflyttere var en 
væsentlig årsag til, at sognet oplevede en 
ny vækstperiode.

Den anden storhedstid
Modernisering af landsbyen og levefor-
holdene
I 1950’erne skete der en stærk udvikling i 
infrastruktur og leveforhold i Sdr. Vium. 
Der blev etableret vandværk og vandfor-
syning til husene, og der blev anlagt kloa-
kering til huse og veje. Arbejdet med kloa-
kering blev igangsat i 1954, og det blev 
udført som beskæftigelsesarbejde. Det 
førte til, at der i de fleste huse i landsbyen 
blev indlagt rindende vand og installeret 
toilet og bad. I 1957 begyndte de vigtig-
ste veje i Sdr. Vium også at blive asfalteret. 
Det startede i centrum af landsbyen, hvor 
der tillige blev anlagt fortove. Senere blev 
også de større veje til hovedvej A11 og til 
nabolandsbyerne asfalteret.
 Efter min bedstefars død i 1939 drev 
min bedstemor forretningen videre. Hen-
des datter Anne Marie blev i 1941 gift 
med Evald Marius Jensen, der ligesom 
min bedstefar var fra Hemmet og udlært 
som tømrersvend. I 1948 overtog min far 
forretningen, og min bedstemor flyttede 
ind i et nyt hus ved siden af vores. Der ske-
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te store bygningsmæssige ændringer i mit 
barndomshjem i 1950’erne. Værkstedet 
blev udvidet bagud med en ny fløj midt i 
1950’erne. Det kaldte vi det nye værksted, 
og det havde åben forbindelse til det op-
rindelige værksted. I det område, hvor det 
nye værksted kom til at ligge, havde der 
tidligere været das placeret i et hjørne af et 
brændeskur.
 I køkkenet blev brændekomfuret fjernet 
og erstattet af et langt mindre gaskomfur 
ved bagvæggen, hvor der blev opsat em-
hætte. Det gav mulighed for at etablere 
et spisehjørne i køkkenet med bænke ved 
to sider. Den tidligere spisestue blev så til 
min fars kontor. Han havde tidligere haft 
kontor i karnappen i dagligstuen. I bryg-
gerset blev gruekedlen fjernet. I stedet an-

vendte vi et nyt fællesvaskeri i en ny byg-
ning bag Brugsen. Der blev også etableret 
badeværelse med siddebadekar mellem 
mine forældres soveværelse og forstuen, og 
på 1. sal, hvor vi børn havde værelser, blev 
der etableret et lille toiletrum.
 Omkring 1960 fik vi installeret central-
varme. Der var krybekælder, og rørene 
blev ført under gulvet. Der blev lavet et 
hul i gulvet, og jeg husker, at smedens søn 
Kurt havde det ubehagelige job at kravle 
under gulvet med rørene. Han kan kun 
have være en knægt på omkring de 10 
år. Under det nye værksted var der blevet 
etableret en fyrkælder. I de første år blev 
der fyret med koks. For enden af kælderen 
var der en lem, hvor koksene kunne skov-
les ind udefra. Hver morgen og i løbet af 

Figur 12. Vores stuehus omkring 1960. Privatejet foto.
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dagen skulle en af os så ned og skovle koks 
i fyret i fyringssæsonen. Det var jeg dog for 
lille til. Senere blev det nemlig ændret til 
oliefyr, som mere eller mindre passede sig 
selv.
 I fyrkælderen var der også et lille toi-
letrum til brug for dem, der arbejdede i 
værkstedet. Kloakeringen var imidlertid 
ikke dimensioneret til at kunne klare kraf-
tige tordenbyger, så når der kom en or-
dentlig skylle, stod kloakvand op gennem 
toilettet. Så var det om at få brænderen på 
oliefyret afmonteret og lagt oven på fyret, 
indtil vandet var faldet, og der kunne blive 
gjort rent. Det var ret så ulækkert, men det 
var mest noget, vores mor stod for.
 I løbet af 1960’erne fik vi køleskab i 
køkkenet, der blev indbygget i et overskab 
i væggen ind mod spisekammeret. I spise-
kammeret var der lem til madkælderen, og  
der stod et pengeskab på gulvet i spise-
kammeret, som i tilfælde af ildebrand ville 

gå gennem gulvet ned i kælderen. Senere 
fik vi også kummefryser og vaskemaskine, 
der blev opstillet i bryggerset, hvor grue-
kedlen tidligere havde stået.
 El-forsyningen i landsbyen var fort-
sat jævnstrøm leveret fra Lydum Mølles 
Elværk, der senere blev kaldt Nr. Nebel 
Elværk. I forbindelse med hedens opdyrk-
ning i 1950’erne blev der etableret en 
transformatorstation med vekselstrøm. 
Først i 1967-68 kom der vekselstrøm til 
landsbyen. 
 Det blev efterhånden almindeligt at  
have telefon i forretninger og hjemmene. 
Der var nogle, der deltes om samme tele-
fonnummer ved en såkaldt partstelefon. 
Førstelærer Knud Frederiksen skriver i sine 
erindringer, at skolen og førstelærerparret 
de første år, fra de kom i 1964, havde parts-
telefon bl.a. sammen med byens slagter. 
Imellem vores hus og vores bedstemors hus 
blev der etableret lokal telefonforbindelse.

Figur 13. Kort over Sdr. Vium landsby omkring år 1960. Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering.
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Generationsskifter
I starten af 1950’erne skete der et generati-
onsskifte i mange forretninger i landsbyen. 
Slagterbutikken blev overtaget af Søren og 
Anne Bjerg, cykelhandelen blev overtaget af 
Mads og Kamma Nisgård, og dyrlægeprak-
sissen blev overtaget af Verner og Gerda Bro-
gård. Over for vores hus var der etableret et 
cementstøberi, og det blev overtaget af Lyk-
ke og Gerda Nielsen. I 1942 døde den første 
brugsuddeler, og i stedet blev Niels og Karen 
Danielsen nyt uddelerpar. I 1946 blev køb-
mandsgården overtaget af Claudi og Ruth 
Clausen, som startede ny købmandsbutik. 
Forinden havde den været udlejet til brød-
udsalg drevet af Meta Mortensen, der var 
gift med foderstofuddeler Niels Mortensen, 
og brødudsalget fortsatte i et hus på mod-
sat side af Esbølvej over for smedjen. Søren 
og Dagmar Rahbek flyttede til Sdr. Vium 
i 1952 og overtog smedeforretningen. Ved 
mejeriet kom Gunnar Andersen til som ny 
mejeribestyrer omkring 1960 efter at have 
arbejdet nogle år som mejerist, og i afholds-
hotellet blev bestyrerparret Jens og Emma 
Allerslev i 1963 udskiftet med Valdemar og 
Nina Allerslev. Landsbyens to vognmands-
forretninger blev begge videreført af yngre 
mennesker som omtalt senere.
 Da jeg var barn, boede næsten alle, der 
havde egen forretning, i hus med både 
bolig og forretningen. En måde at udvide 
på var at foretage tilbygninger eller flytte 
forretningen helt eller delvist til nye byg-
ninger, hvilket der var adskillige eksempler 
på, bl.a. cementstøberiet i 1960. En anden 
måde var at flytte boligen til et nyt hus. 
Det skete i 1960’erne både for skolen og 
Brugsen. En tredje mulighed var at ind-

drage tidligere lejemål, og det gjorde køb-
mandsparret Claudi og Ruth Clausen for 
at udvide købmandsforretningen, da en af 
deres lejere flyttede ud. En fjerde mulig-
hed var at flytte til et nyt og større hus. 
Sidstnævnte benyttede dyrlægen sig af. I 
det følgende beskrives en række af de ud-
viklingstiltag, der blev gennemført i Sdr. 
Vium landsby under min opvækst. 

Skolen og skoleudvidelser
Skolen fra 1908 blev udvidet i 1958 med 
en ny fløj placeret i en ret vinkel til den 
oprindelige bygning langs Esbølvej. Udvi-
delsen havde baggrund både i skolerefor-
men fra 1958, bl.a. med krav om fagloka-
ler, og et stigende elevtal, som indebar, at 
der skulle oprettes klasser for hver årgang. 
Indtil da havde to årgange gået i samme 
klasse. Den nye fløj havde en række klasse-
værelser samt bibliotek på hjørnet ud mod 
Esbølvej. I stuen var der omklædningsrum 
midt i bygningen og skolekøkken på 1. 
sal. Piger fra både Sdr. Vium og Hemmet 
blev undervist i skolekøkkenet i Sdr. Vium 
Skole, mens drenge fra begge sogne blev 
undervist i sløjdlokale på Hemmet Skole. 
Børnene blev transporteret mellem sko-
lerne i minibus af den lokale vognmand 
Edvard Guldbrand. Den bagerste del af 
bygningen var en høj gymnastiksal med 
tilhørende redskabsrum i en lavere byg-
ning bag ved gymnastiksalen. For enden af 
den lavere bygning var der ud mod skole-
gården toiletter opdelt til drenge og piger. 
Foran toiletterne var der ud mod legeplad-
sen et halvtag med bænke langs ydervæg-
gen ved gymnastiksalen, hvor de elever, 
der ikke gik hjem i spisefrikvarteret, kunne 
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spise deres madpakker. I modsatte ende af 
hovedbygningen var der førstelærerbolig, 
og midt på hovedbygningen var der en 
taglejlighed til småbørnslærerinden. Der  
var på daværende tidspunkt kun første-
lærerparret Laurids og Johanne Beck og 
småbørnslærerinden Kristine Nielsen til-
knyttet skolen.
 Omkring afslutningen af anden ver- 
denskrig var der blevet etableret sports-
plads ved landsbyens nordøstlige hjørne. I 
1960 blev der opført klubhus ved sports-
pladsen. Det havde en overdækket gen-
nemkørsel i midten, og på hver side var 
der omklædningsrum. Det kunne være 
til henholdsvis herrer og damer eller ved 
turneringkampe til henholdsvis hjem-
mehold og udehold. Desuden var der di-
verse mindre rum bl.a. til opbevaring af 
kridtmaskine og diverse redskaber. Ved 
fronten af bygningen var der et buet me-
talskelet over gennemkørslen, hvor der 
stod ”Sdr. Vium Stadion 1960”. Selve 
sportspladsen blev også moderniseret. 
Ud over fodboldbane og håndboldbane 
blev der etableret atletikfaciliteter bl.a. 
i form af løbebane, længdespringsbane, 
højdespringsbane og kuglestødsbane. Dis-
se blev primært anvendt i sommerhalv-
året ved skolens undervisning i legems- 
øvelser. 
 Omkring 1960 blev der opført en ny 
lærerbolig ved Lynevej. Bag huset var der 
cykelskure og legeplads til skolen. Lærer-
boligen blev i de første år anvendt af skif-
tende vikarer. Med skolereformen i 1958 
blev der indført en række nye fag i folke-
skolen, bl.a. fysik, naturfag og fremmed-
sprogene engelsk og tysk. Det beherskede 

de daværende lærere i Sdr. Vium ikke, så 
man begyndte at ansætte seminarielærer-
studerende som vikarer i stort omfang i 
korte perioder. Der boede tre vikarer ad 
gangen i lærerboligen, så de var i en form 
for mini-kollektiv med fælles køkken og 
badeværelse. 
 Den nye førstelærer Knud Frederiksen 
kom til i 1964 sammen med hustruen  
Anne-Beth, der også var lærer. Efterfølgen-
de blev der ansat en række andre nye, unge 
lærere. I 1965 var der 148 elever i skolen, 
så det var næsten tre gange så mange som 
omkring 1930. Væksten i elevtallet var 
et resultat både af de nye børnerige hus-
mandsfamilier på heden og generations-
skiftet i landsbyen. Min klasselærer Arne 
Bach kom til at bo alene i ovennævnte læ-
rerbolig. Desuden blev der ved en stikvej 
fra Møllegårdsvej udstykket byggegrunde, 
og her blev der opført to nye huse med lav 
tagrejsning til nye lærerfamilier. 
 I det første flyttede Jonna og Bo Trel-
borg ind, og i det andet kom familien 
Nielsen til at bo. Husene var åbenbart ikke 
store nok til lærerfamilier med børn. Få år 
efter fik familien Trelborg opført et nyt, 
moderne vinkelhus med mørke mursten 
og fladt tag på en dobbeltgrund ved hjør-
net på Møllegårdsvej, mens familien Niel-
sen fik ændret deres hus til høj tagrejsning 
og udnyttet 1. sal. 
 I 1967 blev skolen udvidet ved, at den 
nye førstelærerfamilie, Frederiksen, flytte-
de ind i et nyt hus, der var opført i et hjør-
ne af Skolebjergene ved Esbølvej ved siden 
af indkørslen til skolegården. Der blev i 
den forbindelse indrettet tre nye klasse-
værelser og et lærerværelse i skolen. Lidt 
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uden for landsbyen lå ved Møllegårdsvej 
et lille, tilbagetrukket hus, hvor vejmand  
Georg Jensen boede. Omkring 1970 blev 
det købt af førstelærerfamilien Frederiksen 
og nedrevet. I stedet fik de opført en ny 
stor villa på grunden. Førstelærerboligen 
ved siden af skolen blev i stedet overta-
get af Nora og Axel Clausen, da deres søn 
overtog Viumgård i 1972.
 De nye, unge lærere ved skolen var vig-
tige for den kulturelle udvikling i sognet. 
De stod bl.a. for etablering af spejder-
grupper og en ungdomsskole samt andre 
fritidstilbud på skolen. Bo Trelborg var 
primus motor i at starte spejderaktivite-
terne, og der blev både oprettet en KFUM 
drengespejdergruppe og en KFUK pige-
spejdergruppe. Bo Trelborg var tropsleder 
for de store drengespejdere. Jeg var en af 
spejderne og blev efterfølgende patrulje-
fører og tropsassistent. Knud Frederiksen 
var gruppeleder, og Arne Bach leder af de 
små drengespejdere. Kis Pedersen fra en 
af husmandsbrugene på heden var leder 
af pigespejdergruppen. Knud Frederiksen 
var også kirkesanger.

Udvidelse af forretninger
I 1952 blev der bygget en ny lagerbygning 
til Brugsen over for min fars værksted, og 
sammen med murermester Jeppe Lund 
stod min far for byggeriet, der var tegnet af 
de Fællesforeningen for Danmarks Brugs-
foreninger (FDB’s) arkitekt. Samtidig blev 
butikken udvidet med ca. 15 m2. Foran-
lediget af de mange nye husmandsbrug 
på Tingheden og Østerheden anskaffede 
Brugsen i 1956 en varebil, så man en gang 
om ugen kunne forsyne landbohjemmene 

med butiksvarer. De færreste af nybyg-
gerne på heden havde bil i starten. Køb-
mand Claudi Clausen anskaffede også en 
varebil og tog på varetur en gang om ugen 
til heden og en gang om ugen til Vejrup og 
Galgebjerge.  I Brugsbutikken blev der in-
stalleret frysedisk, og i bygningen blev der 
installeret oliefyr. Foderstofforretningen 
blev i 1965 flyttet fra bygningskomplekset 
ved Brugsen til en ny stor halbygning pla-
ceret mellem landsbyen og kirken. 
 Den helt store fornyelse af Brugsbutik-
ken skete i 1966, da den blev udvidet 
med 120 m2 ved inddragelse af uddelerens  
bolig. Uddeler Niels Danielsen med fami-
lie flyttede i stedet ind i et nybygget hus 
i landsbyens udkant ved Brosbølvej ned 
mod kirken. Samtidig fik butikken et nyt 
varesortiment med bl.a. køle- og frysear-
tikler, og den blev omlagt til selvbetjening. 
Man kunne stadig som medlem handle på 
kredit. Vi havde en sort brugsbog – en så-
kaldt Kontrabog, som vi tog med til Brug-
sen, hvor indkøbene blev noteret i hånden. 
Man betalte så en gang om måneden. Hos 
købmand Claudi Clausen betalte vi kon-
tant. Først i 1980 gik Brugsen over til kun 
at have kontant betaling.
 I 1959 flyttede skomager Søren Jensen 
fra huset over for Brugsen til en lejlighed 
på 1. sal i købmandsgården, hvor han fik 
værksted i fyrkælderen, indtil han døde i 
1964. Han havde klumpfod, og jeg husker 
at være på besøg i værkstedet, hvor der var 
en stærk lugt af læder og skosværte. Lau-
rids og Esther Torbøl havde haft herre- og 
damefrisørsalon i lejligheden i købmands-
gården, og de overtog Søren Jensens hus. 
Her drev Laurids Torbøl maskinstation, og 
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han fik udført en tilbygning med et stort 
garageanlæg bag nabohuset ved siden af 
skolen med tilkørsel mellem de to ejen-
domme. Esther Torbøl fortsatte som da-
mefrisør. Senere etablerede Laurids Torbøl 
tillige køreskole med teorilokale i huset.
 Cementstøber Lykke Nielsen havde tid-
ligere haft cementstøberi bag ved familiens 
hus over for vores. I 1960 fik han opført et 
nyt fabriksanlæg med en 300 m2 stor pro-
duktionshal, en 265 m2 lagerbygning samt 
betonblandeanlæg ved Lynevej efter Sko-
lebjergene. Cementstøberiet fremstillede 
produkter af letbeton, som var beton tilsat 
runde teglklinker af brændt ler. Produk-
terne bestod af blokke bl.a. til fundamenter 
og dækelementer til staldbygninger og lig-
nende.
 Slagterforretningen i nabobygningen 
blev udbygget med en separat staldbyg-
ning bag huset, hvor slagtermester Søren 
Bjerg havde køer og grise. Han havde ind-
hegning bag staldbygningen til grisene og 
en mark bag ved mejeriet, hvor køerne 
græssede.
 Cykelsmed Mads Nisgård udbyggede sin 
forretning med en stor tilbygning bag cykel-
værkstedet og ved siden af vores tømmer-
plads. Bygningen rummede ud over garage 
også et sadelmagerværksted, hvor der kunne 
fremstilles sadler til knallerter og motorcyk-
ler som underleverancer til en fabrik. 
 I den sydlige del af byen blev der ved 
Esbølvej i 1961 opført et nyt hus til Ma-
rie og Marius Andersen og en tilhørende 
sidebygning med banklokale til en filial 
af Tarm Bank, som Marius Andersen blev 
bestyrer af. De havde indtil da haft en gård 
i Galgebjerge.

 Vognmand Åge Poulsen fik bag famili-
ens hus ved Møllegårdsvej opført et gara-
geanlæg til lastbiler tæt ved sportspladsen. 
Ved hjørnet over for skolen opførte søn-
nen Jens Erik Poulsen et nyt hus, efter at 
han var blevet gift med Karen fra sognet. 
Jens Erik videreførte vognmandsforretnin-
gen efter farens død.
 Vognmand Ejner Nielsen og hans fami-
lie boede ved Galgebjergevej og flyttede 
fra Sdr. Vium i første halvdel af 1960’erne. 
Forretningen blev overtaget af Anne Ma-
rie og Arne Kaster, der sammen med de-
res familie flyttede ind i huset. Arne Ka-
ster var en høj, flot mand og havde det 
mundrette slogan: ”Hvis det haster, ring 
til Kaster” skrevet på sine lastbiler. I lighed 
med vognmand Åge Poulsen fik han også 
opført et separat garageanlæg til lastvogne 
lidt fra huset.
 Dyrlæge Verner Brogård med familie 
flyttede i 1960 ind i et stort nyt hus med 
klinik opført ved byens nordlige udkant 
ved østsiden af Esbølvej. Der var røre om 
byggeriet i forbindelse med sognerådets 
godkendelse, fordi det lå i en del af Sko-
lebjergene, og den var fredsskov. Der blev 
rejst sag om det, og det førte til avisom-
tale, men byggeriet blev gennemført. Sidst 
i 1960’erne fik dyrlæge Verner Brogård 
en kompagnon. Den nye dyrlægefami-
lie fik opført et nyt stort hus med klinik 
ved Hærmandsgårdevej nær hjørnet af 
Møllegårdsvej over for Møllegården.

Service- og fremstillingsvirksomhed
Der var utroligt mange af beboerne i Sdr. 
Vium, der var selvstændige erhvervsdri-
vende eller drev butikker eller andre for-
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mer for forretninger. Langt hovedparten 
var naturligvis gårdejere og husmænd, 
men der var også mange andre. Adskillige 
er nævnt i det foregående, men de skal af 
hensyn til overblikket oplistes her.
 I landsbyen var der mange butikker. 
Der var Brugsen, købmandsbutik, slag- 
terbutik, brødudsalg, slikbutik, cykel-
handel, posthus, manufakturhandel og 
mælkeudsalg i mejeriet. I den finansielle 
sektor var der Tarm Bank filial og An-
delskassen. Sidstnævnte holdt først til 
på afholdshotellet, hvor hotelbestyrer 
Jens Allerslev også var andelskassebesty-
rer, og senere holdt det til i huset, som 
Emma og Jens Allerslev flyttede til ved 
Møllegårdsvej. Af håndværksmestre var 
der en murermester, en smedemester, 
en tømrermester, en skræddermester, en  
skomager og en cykelsmed. Der var des-
uden damefrisør og en række hjemmesy-
ersker.
 Inden for fremstillingsvirksomhed var 
der først og fremmest cementstøberiet.  
Desuden havde cykelhandleren som 
nævnt et sadelmagerværksted. Husmand 
Poul Mortensgård på Østerheden startede 
endvidere på et tidspunkt en produktion 
af betonfliser. I transportsektoren var der 
ud over de to vognmandsforretninger 
med lastbiler også en taxiforretning, der 
blev drevet af Edvard Guldbrand, som 
havde minibus – såkaldt lillebil - ved siden 
af hans landbrug i Vium. Desuden var 
der rutebilsbetjening med ventesal ved 
posthuset. På et tidspunkt blev der som 
nævnt etableret en køreskole med Laurids 
Torbøl som kørelærer. 
 I direkte tilknytning til landbruget var 

der andelsmejeriet, foderstofforeningen 
og to private maskinstationer. Der var 
desuden flere af husmændene på heden, 
der havde en forretning til betjening af 
landbruget. Der var to ornecentraler, der 
blev drevet af såkaldte ’wonnemænd’, men 
langt den største virksomhed var Christian 
Nielsens import og handel med landbrugs-
maskiner. Han var en af de nye husmænd 
på heden og blev kaldt Flyw Christian, 
fordi han fløj flyvemaskine og helikopter. 
Han importerede brugte landbrugsmaski-
ner fra England.
 Af fælles og offentligt tilgængelige 
faciliteter var der naturligvis kirken og  
skolen som de ældste, men der var tillige  
sportspladsen, afholdshotellet, forsam- 
lingshuset, missionshuset, vandværket og 
fællesvaskeriet. Desuden var der musik-
skolen i Møllegården, der blev drevet af 
Harald og Asta Damgård. Harald under-
viste i violinspil og Asta i klaverspil, og 
hvert forår ved sæsonafslutningen arrange-
rede de koncert med alle eleverne i skolens 
gymnastiksal.

Befolkningsudviklingen
Som tidligere nævnt var der 422 indbyg-
gere i Sdr. Vium Sogn i 1930. I 1960 var 
dette blevet stærkt forøget til 666 indbyg-
gere. Det svarer til en stigning på samlet 
58 procent over de 30 år, mens den sam-
lede danske befolkning kun steg med 29 
procent fra 3.551.000 til 4.585.000 i sam-
me periode. Den primære årsag var helt 
klart tilflytningen af husmandsfamilier på 
Østerheden og Tingheden. I 1970 var an-
tallet steget yderligere til 682 indbyggere. 
Dette svarer til en stigning på samlet kun 
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2 procent over de 10 år, mens den samlede 
danske befolkning steg med 8 procent fra 
4.585.000 til 4.938.000. En årsag til stig-
ningen på 16 personer var tilflytningen af 
nye lærerfamilier til skolen og flere børn 
som følge af generationsskiftet i landsbyen.

Timen er nær!
I starten af 1969 blev der afholdt revy i 
Sdr. Vium forsamlingshus. Det store dyr 
i åbenbaringen var udsigten til, at Hem-
met-Sdr. Vium Kommune skulle nedlæg-
ges, og de to sogne skulle indlemmes i den 
nye storkommune Egvad i 1970. Primus 
motor i planlægningen af revyen var min 
tidligere klasselærer Arne Bach. Min store-
bror Henning var også med i planlægnin-
gen. Han var på det tidspunkt 19 år og gik 
i 3. G. Min søster Klara medvirkede ved at 
akkompagnere alle sange på klaver.
 Et af højdepunkterne var en mono-
log fremført af Arne Bach. Han spillede 
en besøgende, der kom til Sdr. Vium og 
undrede sig over de mærkelige ting, han 
oplevede. Han talte på drævende jysk, og 
en af de ting, han undrede sig over, var, at 
mælkemanden var en mælkekone. Det var 
Ida Jensen, der var gift med min træfætter 
Arthur, og Ida var både posthusbestyrer og 
postbud ud over at være mælkemand. Min 
bror Henning optrådte ved revyen med 
sangen ’Min Amanda var fra Kerteminde’, 
og jeg medvirkede i en duet med min tid-
ligere klassekammerat Karen Torbøl. Vi 
sang ’Det var på Frederiksberg’, der star-
ter med linjerne: ’Husker du vor skoletid. 
Husker det så nøje’. 
 Afslutningen var en sang på melodien 
fra ’Tom Dooley’. Det er en gammel ame-

rikansk folkesang, der udkom i en udgave 
med dansk tekst i 1958 fremført af Four 
Jacks med bl.a. John Mogensen. Sangen 
handler om en mand, der skal henrettes 
for mordet på den pige, han elskede. Tek-
sten til første vers og omkvædet lyder:

Da solen gik ned bag bjerget
Og himlen blev rød som blod, 
Dræbte jeg den jeg elsked’
Borte ved bjergets fod.
Timen er nær Tom Dooley.
Timen er nær min søn
Rejsen bli’r lang Tom Dooley.
Bøj dig og bed din bøn

Ved revyens afslutning blev den sunget 
med en ny tekst skrevet til lejligheden. Alle 
de medvirkende var på scenen, og omkvæ-
det indeholdt linjerne: ’Timen er nær for 
os nu. Timen er nær for dig!’
 Reformen med storkommuner blev be-
sluttet af Folketinget i 1962-63 og trådte i 
kraft den 1. april 1970. Der var mulighed 
for at ’prøvekøre’ storkommunen i fire år 
forinden, og det valgte Egvad Kommune, 
så der blev nedsat et udvalg til at forberede 
storkommunen med repræsentanter fra de 
berørte sogne. Kommunen fik centrum i 
Tarm, hvor der allerede i 1966 blev bygget 
rådhus. Der blev i første omgang valgt et 
fælles sogneråd med en sognerådsformand, 
men i 1970 blev det til en kommunalbe-
styrelse og en borgmester. 
 I forbindelse med storkommunens 
etablering skulle alle veje have navne. 
Det var medarbejdere ved kommunen, 
som udarbejdede forslag efter at have væ-
ret rundt at tale med folk i de forskellige 
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sogne. Et af forslagene til vejnavnene i Sdr. 
Vium landsby blev mødt med protester. 
En vittig sjæl havde foreslået, at skråvejen 
over for skolen og ned til afholdshotellet 
skulle hedde Jomfruvej, fordi der boede 
flere gammeljomfruer ved vejen. En af 
dem, der protesterede, var gårdejer Harald 
Jensen, som boede, hvor vejen startede 
over for skolen. Han var medlem af par-
tiet Venstre, så han udnyttede formentlig 
sine kontakter til politikerne i kommu-
nalbestyrelsen. Harald Jensens afdøde far 
Niels Jensen havde boet i et aftægtshus ved 
vejen, så det endte med, at den blev kaldt 
Niels Jensensvej.

Afvikling
Efter indlemmelsen i storkommunen blev 
biblioteket i Sdr. Vium Skole nedlagt og 
erstattet af en biblioteksbus, der kom til 
landsbyen en gang om ugen. Posthuset 
blev også nedlagt, og selv om brugsfor-
eningen arbejdede for, at der i stedet blev 
etableret postindlevering i Brugsen, ville 
postmesteren i Tarm ikke gå med til det. I 
1967 blev der indført postnumre, og Sdr. 
Vium fik 6894 Sdr. Vium, men det blev 
også nedlagt, så Sdr. Vium blev omfattet 
af postnummer 6893 Hemmet. Dermed 
markeredes igen, at Sdr. Vium er et anneks 
til Hemmet som anført i Trap Danmark 
fra 1904.
 Etableringen af storkommunen faldt  
sammen med afslutningen af den anden 
storhedstid, og det begyndte at gå nedad 
med forretningerne i landsbyen. Mejeriet 
blev lukket den 1. april 1970, idet andels-
haverne tilsluttede sig Mejeriselskabet for 
Tarm og Omegn, der senere blev en del 

af Mejeriselskabet Danmark og det nu-
værende Arla. I mejeribygningen blev der 
efterfølgende etableret autoværksted. De 
fleste andre forretninger blev nedlagt i takt 
med, at indehaverne gik på pension eller 
døde. Købmandsbutikken lukkede i 1975. 
Min fars tømrerforretning afsluttedes ved 
hans død i 1980. Brugsen nåede at have 75 
års jubilæum i 1995, men lukkede nogle år 
senere. I bygningen er der i dag møbelpol-
strerværksted. I det tidligere cementstøberi 
er der en tømrervirksomhed. 
 På heden blev mange af de nye hus-
mandsbrug nedlagt som landbrug eller 
drevet som fritidsbrug. Det viste sig hur-
tigt, at husmandsbrugene var for små og 
jorden for dårlig til, at husmandsfami-
lierne kunne leve af landbrug. I de fle-
ste familier fik enten den ene eller begge 
forældre lønarbejde, heraf mange i Tarm. 
Efterhånden blev det meste af jorden op-
købt af nogle få store landbrugere. Et af de 
tidligere husmandsbrug blev til en stor svi-
nefarm kaldet Dan-Pig A/S, der samtidig 
er en konsulentvirksomhed, der rådgiver 
om svineproduktion internationalt. For-
retningen med salg af landbrugsmaskiner 
eksisterer fortsat under navnet Chr. Niel-
sen Tingheden A/S.
 Egvad Kommune besluttede i 1988, at 
Sdr. Vium Skole skulle lukkes som kom-
muneskole. Skolens lærere besluttede med 
opbakning fra forældre i stedet at etable-
re Sdr. Vium Friskole. Skolen havde ved 
starten 58 elever, men i 1998 var det helt 
oppe på 145, bl.a. fordi skolen fik elever 
fra nabosogne. Skolen blev nedlagt i 2017, 
hvor elevtallet var faldet til 30. Selv om 
friskolen er nedlagt, så anvendes skole-
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bygningerne fortsat og kaldes Kulturhuset 
Skolen. Der er lagt hundredvis af frivillige 
timer i at modernisere den gamle skole-
bygning, hvor der drives SpireVium Fri-
luftsbørnehave & -vuggestue, og der fore-
går en række fælles aktiviteter.
 Antallet af indbyggere i Sdr. Vium Sogn 
er faldet fra 682 i 1970 til 465 indbyggere 
i 2020. Dette svarer til et fald på 31 pro-
cent over de 50 år. I samme periode er den 
samlede danske befolkning steget med 32 
procent fra 4.938.000 til 5.822.763.

Her er der liv!
Til trods for nedgangen i antal forretnin-
ger og befolkning er der dog stadigvæk liv i 
Sdr. Vium. Det resulterede i, at Sdr. Vium 
i 2018 blev udnævnt til Årets Landsby af 
Landdistriktsrådet. Begrundelsen var, at 
det var lykkedes at vende en trist tilbage-
gang, og i en periode var antallet af ind-
byggere steget til over 500. 
 Det skyldes ikke mindst, at der er en 
aktiv sogneforening, som blev etableret 
i 1977 og har mottoet: ”Her er der liv”. 
Sogneforeningen har en hjemmeside og 
udgiver også et månedligt nyhedsbrev. I 
2016 etablerede sogneforeningen en ord-
ning, som kaldes By Pedeller og er organi-
seret som en særskilt forening. Den består 
af frivillige, som varetager praktiske opga-
ver i sognet som at male byporte og del-
tage i affaldsindsamling iført gule veste 
påtrykt ’By Pedel Sdr. Vium’ på ryggen. 
De udfører også opgaver mod betaling. 
Sogneforeningen arrangerer desuden op-
sætning af flagallé ved særlige lejligheder.
 Hemmet-Sdr. Vium Idrætsforening om- 
fatter bl.a. en løbeklub og arrangerer fami-

liearrangementer under overskriften ’Sog-
ne i bevægelse’. Der er også en motorcy-
kelklub i Sdr. Vium, og der arrangeres ind 
imellem traktortræk. Husmoderforening 
hedder nu ’HMF – her mødes folk’. De 
gennemfører både arrangementer og kur-
ser. Der har gennem årene været afholdt 
kurser i madlavning, porcelænsmaling, 
pileflet, glaskunst, smykkedesign, første-
hjælp, syning, knipling, blomsterbinderi, 
billedkunst, filtning, almuemaling m.m. 
Min mor deltog i nogle af disse aktiviteter 
indtil sin død i 1997.
 I forsamlingshuset, der nu kaldes ’Fæl-
leshuset Sdr. Vium’, er der årligt faste ar-
rangementer bestående af Modeshow, 
Sommerfest og Julefrokost. Der er også 
’Teaterforeningen Højt Humør’, der ar-
rangerer dilettantforestillinger. Fælleshuset 
udlejes også til familiefester o.l. for op til 
150 personer.
 Derudover er der en forening for vand-
værket, en støtteforening for børnein-
stitutionen SpireVium, en styregruppe 
for Kulturhuset Skolen og et udvalg for 
almennyttige formål i Sdr. Vium Sogn. 
Sidstnævnte har relation til, at Lønborg 
Hede Vind ApS, som driver syv vind-
møller ved Lønborg Hede, årligt donerer 
100.000 kr. til deling mellem Lønborg-
Vostrup, Hemmet og Sdr. Vium. Udvalget 
er nedsat til at fordele midlerne for Sdr. 
Vium. Der er også fortsat missionshus og 
en spejdergruppe i Sdr. Vium.
 Trods nedgang i befolkningstal og store 
forandringer i sognets erhvervsstruktur 
gennem de sidste 50 år er det gamle, tyndt 
befolkede hedesogn Sdr. Vium altså også i 
dag et levende og aktivt lokalsamfund.
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