Tømmergården
v/Tove Lykkeberg
I Vildbjergs Lokalarkiv findes en del oplysninger om det, der i mange år hed
Chr. Iversens Tømmerhandel.
Noget af det har vi sammenfattet til en artikel.

En af byens rigtig gamle virksomheder er Tømmergården. Den er grundlagt i
1898 af tømrermester Chr. Iversen (Han havde virket som tømrermester i
Vildbjerg i nogle år). Han havde fået tilladelse til at drive tømrervirksomhed
og havde fået næringsbrev til at drive detailhandel med trælast og bygningartikler. Tilladelsen blev givet af Kong Christian Den Niende gennem amtmanden i Ringkjøbing, med efterskriften – Befalende Dig Gud. Tilladelsen
blev givet i feb. måned. Bevillingen skulle benyttes i løbet af 3 mdr.
Det lykkedes at få Tømmerhandlen op at stå på så kort tid på Vestergade i
Vildbjerg. Forretningen blev så drevet indtil 1942 af Christen Iversen.
Sønnerne Ivar og Johannes overtog firmaet i 1942. De omdannede det til et
aktieselskab.
BILLEDE AF GAMMEL VOGN
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Forretningens navn var stadig Chr. Iversens Tømmerhandel. På Vestergade 2
var der plads til en stor tømmerplads Her er der i dag en bebyggelse med
andelsboliger ( bygget 1998).
Man prøvede hele tiden at følge med tiden og have de bedste materialer. Man
byggede ud eftersom behovet var der. Nogle af bygningerne var jo fra før år
1900 og det hele havde et hyggeligt præg af gammel købmandsgård.
I Bygningen, som rummede forretning/kontor i den ene ende, var der privatbolig i den anden ende. Privatboligen blev revet ned i 1916 og erstattet af en
stor flot patricier villa, men stadig med kontor i den ene ende.

I 1973 måtte Tømmergården gå ud af familiens eje og overgå til andre ejere,
nemlig Arne Munk Jensen og Aage Larsen. De var begge blevet udlært hos
Ringkjøbing Tømmerhandel. Aage Larsen var avanceret til disponent på
Ringkjøbing Tømmerhandel og Arne Munk Jensen havde været forretningsfører i tømmerhandlens filial i Spjald.
De nye ejere købte den 14000 m2 store grund på Industrivej, hvor der allerede
var opført en råvarehal af de to brødre Iversen. og lejede de gamle lokaler i
Vestergade. På et tidspunkt sælges grund og villaen til kommunen. Der
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diskuteres meget om, hvad det skal bruges til. Der lyder et lettelsens suk, da
Karl Kristensen køber villa og tilhørende hus i 83. Der sker hurtigt en
istandsættelse med henblik på udlejning. Også kontorbygningerne bliver
udlejet. Der bliver arbejdsformidling i 83 og senere arkitektkontor ved Jens
Nielsen. Arkitektkontoret etableres i 85.
Efter et par år flyttede man alt ud
på Industrivej, her havde man i
flere år haft en lagerhal. Man
udbyggede, så man fik et
byggemarked
og
mere
lagerplads. Udbygningen skete
etapevis og i dag er det blevet til
meget store bygninger og arealer.
Det var også de nye ejere, Arne
Munk og Aage Larsen som lavede forretningen om til et slags drive inn, hvor
kunderne selv kunne køre ind og se varerne, og se hvad de koster.
Som en begyndelse til det, oprettede man en idebutik i Hovedgaden. Samtidig
begyndte man at handle med værktøj, haveredskaber m.v. Idebutikken var en
butik, med udstilling af bygningskeramik, køkkeninventar m.v. og salg af
noget værktøj.
De nye ejere syntes, det var en stor tilfredsstillelse at arbejde selvstændigt
inden for deres fag. De syntes, det var dejligt, at kunne give kunderne den
service, de har krav på.
BILLEDE fra 22.5.80 af IDE-BUTIK
Man arbejdede videre på virksomheden og der blev både hal, hvor man kan
køre ind og få læsset varer. Det er rart for egne lastbiler, der kører varer ud
og for de store lastvognstog, der kommer med varer. Idebutikken blev også
flyttet dertil i et 300 m2 stort lokale. Ligeledes blev administrationen flyttet,
det var nødvendigt, da kontrakten med de tidligere ejere udløb.
Samtidig er der også sket en udvidelse, idet der er etableret en stor afdeling i
Aulum og man også ejer Holstebro Flise- og Pejsecenter, som senere blev
købt af Ivan Hasselstrøm.
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Omkring år 2002 tog Arne Munk den beslutning, at han om to år ville gå på
pension. Han havde i mange år været ejer og virksomhedsleder, først sammen
med Åge Larsen, derefter som eneleder. Der er dog i mellemtiden sket det,
at Tømmergården, som den blev omdøbt til, var indgået i et tæt økonomisk
og driftsmæssigt samarbejde med Tømmergården Nykøbing Mors A/S.
Grunden var de voksende krav i branchen til forretningsstørrelser og
teknologi.

Fra 1. jan. 2004 overtog Nykøbing Mors A/S hele anpartsaftalen.
Der var så noget kontorarbejde, som skulle laves, men 27. feb. 2004 stod Arne
Munk som pensionist, efter at have solgt sit livsværk til Tømmergården
Nykøbing.
I dag står Tømmergården som et Tip-Top moderne byggecenter, idet man
både har udbygget og moderniseret eksisterende bygninger.
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