Den Gule Bygning

De lokale arkiver og autografmuseet i Vildbjerg
Oversigt:
Autografmuseet og de lokalhistoriske arkiver Timring, Skibbild-Nøvling og
Vildbjerg fungerer som selvstændige arkiver med hver sin leder. Lederne har de
obligatoriske kurser, som kræves af Herning Kommune og SLA.
Formål:
Lokalarkivernes opgave er at modtage, registrere og opbevare lokalt arkivmateriale
og stille det til rådighed for offentligheden efter visse regler samt formidle det til
lokalsamfundet. Arkivalierne skal være tilgængelige for den lokale befolkning på
fastsatte åbningstider. Arkivalierne skal digitaliseres og i nogen omfang være
tilgængelige på www.arkiv.dk.
Vedtægter for lokalarkiverne kan rekvireres.
Tilhørsforhold:
Arkiverne hører under Herning Kommune/Herning Bibliotek. Autografmuseet er
overdraget til alle arkiverne, men i den daglige drift hører det under Vildbjerg
Lokalhistoriske Arkiv. Arkiverne er medlemmer i SLA (Sammenslutningen af
landsarkiverne, stiftet i 1949). Arkiverne er med i arkivsamarbejdet i Herning
Kommune.
Arkiverne og Autografmuseet har til huse i Den Gule Bygning.

Økonomi:
Herning Kommune betaler husleje, internetopkobling og hardware. Bibliotekets edbafdeling står for service og vedligehold af hardware. Desuden aflønner kommunen
arkivlederne med 2 løntimer/uge. Arkiv Vildbjerg får årlige donationer fra 2 fonde
(se evt. fondsfundatser). De andre arkiver har ingen faste indtægter. Der kan dog
være indtægter fra diverse arrangementer.
Div. kurser søges gennem koordinator (pt. Helene Møller, Herning/Aulum Arkiv)
Aktiviteter og samarbejde:
Arkiverne og Autografmuseet samarbejder om mange af aktiviteterne i Den Gule
Bygning. Fx emnebestemte foredrag, hvor lokalbefolkningen er inviteret. I
forbindelse med julen er vi sammen med andre foreninger/grupper arrangør for et
”julemarked”. ”Arkivernes dag”, som afholdes 2. lørdag i november måned,
inddrager alle arkiver, her kommer der emneforslag fra SLA. Arkiverne udgiver
hvert år et ”Årsskrift”, hvor alle bidrager med indlæg. Vildbjerg Arkiv står for
redigering, layout og trykning.
”Årsskriftet udkommer medio oktober.
De fælles aktiviteter planlægges på det ugentlige mandagsmøde.
I indeværende år (2016) er arkiverne for alvor gået i gang med at digitalisere fotos
m. m. Målet er, at gøre materialet søgbart på www.arkiv.dk
____________________________________________________________________

Lokalhistorisk Arkiv for Vildbjerg Sogn
Historie:
Vildbjerg Lokalhistoriske Arkiv blev stiftet i foråret 1977 på initiativ af
sognerådsformand, konstruktør H. C. Thomsen, pensioneret politiassistent N. C.
Pedersen og forhenværende apoteker N. Kjærgaard Kristensen. Disse mænd havde
fra deres erhvervsaktive liv en interesse i og viden om, hvordan man kunne opbygge
et lokalhistorisk arkiv. Arkivet startede i et 15 kvadratmeter stort rum i rådhusets
underetage. I foråret 1986 måtte arkivet flytte til Trehøje Plejehjem. De næste 11 år
havde arkivet til huse der. I december 1999 åbnede arkivet endnu engang i nye
lokaler, nu i Den Gule Bygning, hvor arkivet råder over 2 gode lokaler. Udover
diverse arkivalier råder arkivet også over en stor samling fotografier på glasplader,
lydbånd, dias samt gamle årgange af aviser, bøger m. m.
Gennem årene, har mange personer ydet en stor indsats for at opbygge og drive
arkivet. Udover de 3 ovennævnte stiftere kan i tilfældigt rækkefølge nævnes:

Svend Iversen, Arne Sørensen, Kristian Mosekjær, Laust Merrild, Poul Enevoldsen,
Karl Gregersen, Niels Korshøj, Bernt Billeskov og Svend Christoffersen.

H. C. Thomsen, N. C. Pedersen, N. Kjærgaard Kristensen

__________________________________________________________________

Lokalhistorisk Arkiv for Skibbild-Nøvling
Historie:
Arkivet blev oprettet i 1979 af en gruppe interesserede personer (Leo Krogstrup,
Johannes Krogstrup, Otto Larsen, Elicius Hansen, Ingrid H. Jespersen og Gothfred
Jespersen), som for egen regning og risiko begyndte indsamling af materiale fra
Nøvling Sogn.
Gruppen var selvsupplerende og udgjorde arkivets ledelse, og sådan er det stadig i
arkivet. Gothfred Jespersen, der var primus motor i oprettelsen, blev arkivets første
leder, en post han beholdt indtil 1. januar 2016!
Arkivet havde de første mange år til huse på Nøvling Skole, hvor man havde et lille
depotrum til arkivalierne og mulighed for at sidde og arbejde i det daværende
skolelægerum. Det var absolut beskedne forhold, men fungerede fint. Senere blev
arkivet flyttet til Børnehaven Midgården. Efter kommunesammenlægningen i 2007
blev det så fra kommunal side bestemt, at Skibbild-Nøvling Lokalhistoriske Arkiv
skulle flytte til Vildbjerg og dele adresse med arkiverne i Timring og Vildbjerg.

Formål:
Formålet med arkivet er løbende at indsamle, registrere og opbevare materiale, der
belyser den historie, som omfatter det geografiske område, der fra gammel tid kaldes
Nøvling Sogn, og som omfatter de to landsbyområder Skibbild og Nøvling, i dag
Skibbild-Nøvling.
Arkivets arbejdsområder:
Arkivet har efterhånden en anselig samling af dokumenter, breve, protokoller,
billeder, bøger samt oversigter over ejerforhold på sognets ældre ejendomme (fra
1794 til nutiden) – desuden en del udskrifter af kirkebøger og folketællinger.
Arkivet forsøger løbende at fotografere væsentlige begivenheder og ændringer i
sognet.
For at beboerne i området kan få glæde af samlingen arrangeres hvert år i september
en ”Lokalhistorisk aften” med udstilling og foredrag om lokale emner. Dette
arrangement foregår på Friskolen Asgård.
Arkivet modtager meget gerne mere materiale og flere oplysninger om den lokale
historie! Materialerne vil blive registrerede (nu også delvist digitalt) og opbevaret
forsvarligt.
___________________________________________________________________

Timring Lokalarkiv
Historie:
I vores arkiv sendes de første ansøgninger fra en gruppe agtværdige borgere:
Christian Andersen, Herman Riis Jensen, Jens Jakobsen og Ellen Nielsen,
ansøgninger, der blev anbefalet af borgerforeningen v. Knud Vestergård, til
kommunalbestyrelsen for Trehøje Kommune. Samtidig ansøges om om tilskud til
reoler og andet arkivmateriale i september 1978. De blev godkendt i maj 1979.
Arkivet får plads i loftsetagen over den gamle skole fra 1924, tidlig inspektørbolig,
nu børnehave, Legestedet, Birkmosevej 26.
Kimen til det hele blev skabt hos Chr. Andersen og Herman R. Jensen, begge
landmænd og mejeribestyrer Anton Olesen efter en henvendelse fra
kommunalbestyrelsesmedlem Ejnar Madsen.
Arkivet fik en god start, bl.a. fra opsøgende arbejde fra ovenstående og også fra
Vildbjerg arkiv, der lå inde med papirer om Timring Sogn. En stor samling gamle
fotos og protokoller gav den gode start.

____________________________________________________________________

Autografmuseet
Historie:
Kaj`s Autografmuseum
Skibbild har i mange år haft et autografmuseum. Det blev oprettet i 1989 af Kaj
Jensen og ophørte i 2006.
Museet var indrettet i et tidligere bageri, hvor der også var café.
Museet rummede desuden en del effekter fra kendte personer, det være sig
sportsstjerner, kunstnere, politikere og andre.
I museets gård var der lagt cementfliser med håndaftryk af kendte personer fra ind og udland. Udover dette var der en cementmur, der ligeledes var dekoreret med
tegninger og autografer.
Ved Kaj Jensens død den 24. 4. 2006 blev museet nedlagt og samlingen flyttedes
senere til Den Gule Bygning, her er det overdraget til arkiverne.
Mange fliser er flyttet med og er lagt ned i et hjørne af den gamle skolegård bag Den
Gule Bygning. Cementmuren er gået i forfald og kan kun opleves på billeder. På
museet er der mange billeder af muren.
På museet er der mængder af autografer. Autograferne befinder sig i autografbøger,
på effekter, i en stor samling skønlitterære bøger, i en del faglitteratur, på papirark
opklæbet på store plancher og på mange andre måder.
Kaj har selv samlet en stor mængde af autograferne. Men han har også fået en del. f.
eks. er der personer, som synes, at det må være det rigtige sted for deres lille, men
kostbare samling af autografer at blive opbevaret.
Foreløbig er der tre personer, som passer samlingen. Udover at vise samlingen frem,
vil det fremtidige arbejde være, at lave oversigt over, hvad vi har, og hvor det er.

Hjælp os med at passe på historien!

