
Kan du huske….. Bording Stationsby anno 1915. 
Fra næsten ingenting i 1870erne og kriseårene i 1880erne voksede 
byen ret hurtigt da tiderne blev bedre i løbet af 1890erne og de før-
ste år i det nye århundrede indtil 1. verdenskrig brød ud. 
I 1915 var der omkring 50 huse og 250 indbyggere. Desuden var 
der 33 huse og gårde i Bodholt.  
Gadeparti fra Bredgade. 
Billedet er taget mod jern-
baneoverskæringen mellem 
1902 og 1910. Til venstre 
ses det gamle missionshus 
bygget i 1902. Den næste 
bygning var delt i 3. Fra 
1915 havde N.P. Larsen ko-
lonialforretning i den midterste del. Fra 1916-18 var der cykelfor-
retning. Derefter købte Svend Zink Christensens far bygningen. 
Længere nede af gaden ses Mejerist Christensens bolig. Købmand 
Henriksens forretning skimtes også ligesom hotellets skorstene 
kan anes i det fjerne. 

Det, at landmændene begyndte at levere mælk til mejeriet, ændre-
de folks levevis. Man hentede da mere føden ved købmanden frem 
for selv at producere. 
Den bedre økonomiske situation gjorde også, at folk havde flere 
penge så der blev råd til flere ting til ” hjemmenes udstyrelse.” 
(Iflg. Lærer Højmark). ”Hjemmene omdannedes lidt efter lidt i 
retning af mere skønhed og hygge. Det gjorde, at der blev trang til 
flere købmænd og andre forretninger.” 
I 1915 havde Bording 4 kolonialhandlere, 2 manufakturhandlere, 
og en isenkræmmer, der desuden havde bog- og papirhandel. 



Endvidere var der 2 slagtere, 1 bager og en træhandler, 1 skræd-
der, 1 møbelhandler, 1 sadelmager, 2 cyklehandlere, 1 skomager, 1 
marskandiser, 2 vognmænd, 1 maler og en murermester, der be-
skæftigede flere svende. En bank, Bording Sparekasse, hørte også 
med i bybilledet, ligesom en distriktsjordmoder var ansat i byen. 
Og hos mejeribestyreren var der udsalg af medicin.  
Og så var der jo Møllen, som kunde ses viden om sammen med 
mejeriets skorsten. 
Endelig havde Bording også to afholdsbeværtninger 
Det var ifølge lærer Højmark, hvad omegnens behov krævede og 
heller ikke mere. ”Så forholdene må siges at være sunde og gode,” 
konkluderede Lærer Højmark. ”dog må det siges at være den ene 
beværtning for meget.” 
 
Landmændenes vilkår forbedredes også kraftigt. Jorden forbedre-
des ved bl.a. at mergle. Bedre maskiner gjorde tingene nemmere 
og hurtigere. Omsætningen steg og ligeså eksporten og dermed 
øgedes indtægten. Det gav mere trafik. Mange nye arbejdspladser 
opstod, f.eks. omkring andelsbevægelsen. Hele eventyret omkring 
mergelindustrien gav også mange arbejdspladser.  
Men alt voksede kraftigt.  
 
Før var der kun en postmand i Bording. I 1915 var der 3 gående 
postmænd og 1 kørende postmand + 2 bude. 
Antallet af skolebørn steg også kraftigt. Så fra at være 2 lærere på 
4 skoler i hele sognet var der i 1915 8 skoler hver med sin lærer. 
Alene i Bodholt skole var der 80 børn i 1915. Det må siges at være 
mange børn for en lærer. Få år senere blev der da også ansat en læ-
rer mere. 



På 25 år voksede Bording Stationsby fra ingenting til det største 
sted i sognet. Årsagerne er mange.  
Lærer Højmark skriver at årsagen først og fremmest er det at jern-
banen kom forbi stedet og der blev anlagt en jernbanestation lige-
som han også mener, at mejeriet var med til at sætte skub i væk-
sten. Det er også rigtig, at med de to tiltag skabtes grobund for 
yderlige initiativer. 
Men tingene sker ikke, hvis ikke der står nogen bag. 
Fremsynede og initiativrige personer er vigtige for at noget sker. 
Og dem har Bording haft mange af.  
Kort skal her nævnes nogle af dem som har gjort meget for Bor-
ding Stationsby de første 25 – 30 år af byens levetid. 
 
KENDTE NAVNE: 

H. Jens Christi-
an Nielsen. 
1837 - 1909. 
Født i Ravnholt. 
Gårdejer af 
Højgård og se-
nere købmand i 
Bording fra 
1888-1903. 

Initiativtager til oprettelsen af Bording station, sparekassemedlem 
og sognerådsformand. 
 

Laurits Højmark. 1845 - 1918. Født i Skjern. Lærer i Bodholt fra 
1879 til 1916. Lærereksamen i 1868. Medarbejder ved Vendsyssel 
Tidende 1868-1878, Vejle Amts Folkeblad og Herning Folkeblad 
1880. Medlem af Bording Sparrekasses bestyrelse 1880-1889 og  



Bording andelsmejeris bestyrelse 1888 -1894. Desuden har han 
skrevet mange artikler om Bording og om personer fra Bording. 
 

G. Müller. 1851. Bagermester. Født i København. Arbejdede i 21 
år i forskelige byer i Tyskland. Bager i Bording fra 1890. Dygtig 
bager og havde mange initiativer. Byggede flere huse samen med 
Laust Post. 
 
 

N. Hyldgaard. 
1868. Manufak-
turhandler. Født 
i Ikast. Oprinde-
lig landmand. 
Fra 1908 en dyg-
tig forretnings-
mand med ma-
nufaktur- og her-

reekviperingsforretning. 
 

Jul. Alslev. 1864. Stationsforstander. Født i Skrødstrup. Stations-
mester i Vanløse i 1904, Bjerregrav i 1912 og fra 1913 i Bording. 
 

Niels Henriksen. 1866 - 1954. Købmand. Født i Virklund. Træ-
skomager 1882 - 1899. Uddeler i Pederstrup 1899 - 1908. Køb-
mand i Bording 1908 - 1945.  
Havde desuden isenkram, produkt, granit, cement og kunstgød-
ning. Formand for Bording Sogns Hjælpekasse fra 1911. 
Formand Midtjysk Handelsforening 1914. 



 
I.M. Nielsen. 
1873 - 1939. 
Købmand. Født 
i Bodholt. Ud-
dannet ved sin 
far H.J.C. Niel-
sen og overtog 

købmandsforretningen i 1903. I 1939 overtog hans søn Børge Ne-
dergaard Nielsen forretningen. 
N.P. Larsen. Født i Frederikshavn. Købmand i Bording fra 1909. 
Uddannet i Ålborg. 
M.P. Andersen. 1888. Købmand. Født i Bording. Uddannet i Her-
ning. Han havde forskellige pladser i Viborg, Lemvig og Ringsted 
og fra 1912 købmand i Bording. Desuden Materiel- og farvehan-
del. 

 
 
C.S. Christensen. 1866. født 
i Give. Mejeribestyrer, møl-
ler, og meget andet. Han tog 
mange initiativer bl.a. byg-
gede han Bording Mølle. 
 
 

Laust Pedersen. ”Laust Post.” 1856 – 1946. Postmand I Bording 
fra 1884. Byggede flere huse, mange af dem sammen med bager 
Müller. 
Bent Hansen, Bording Lokalhistorisk Arkiv.  


