Lokalhistorisk arkiv
inviterer til

NYT! NYT!
I 1998 udgav Thorkild Munk sin bog om
Ørnhøj by og land – før og nu

Arkivets bestyrelse består af:
Jane Krause (formand)
Kaj Pedersen (næstformand)
Annlise Juelsgaard (sekretær)
Bente Nielsen(kasserer)
Chr. Emil Mikkelsen
Suppl.:
AnnMarie Halkjær
Birgit Jørgensen

Vi mangler 2 nye suppleanter!
Kunne du være interesseret, så kontakt
venligst arkivets bestyrelse, eller
dagl. leder: Jane Krause
på mail:
arkiv@jane-krause.dk

Arkivets leder Jane Krause og nogle
frivillige hjælpere: Gerda Thing, John
Hansen m.fl. har besluttet at udarbejde en
version 2, med opdaterede oplysninger.
Vi medtager samtlige huse i byen og de
landejendomme som er beliggende
i Ørnhøj sogn (undtagen Abildå, da Ellen &
Kaj Pedersen i 2015 udgav version 2, af
Abildå og Fjaldenes historie).

GENERALFORSAMLING
24. marts kl. 19.00
på Arkivet,
(indgang) v. Søndervang 5.

Alle er velkommen!

Projektet kommer til at løbe over 2020-21.
Vi har i den forbindelse brug for at kunne
fotografere i byen og oplandet, derfor vil I
af og til se os med kamera foran jeres
huse og ejendomme, hvilken vi håber
vil være i orden.
Vi er ved at lave aftale om dronefotografering af landejendomme, hertil
behøver vi en tilladelse for at opgaven kan
udføres, nærmere herom senere.
Vi håber bogen kan udgives i løbet af
2021, alt afhængig af arbejdsprocessen og
fonds ansøgninger til bogudgivelsen.

Vesterled & Vestervænget

Aftenens emne er
3. Byvandring:
Vesterled, Vestervænget
og Mosevænget.

Sommeren 2020 vil arkivet invitere til en
tredje byvandring. Den vil foregå på ruten
Vesterled, Vestervænget og Mosevænget,
(dato offentliggøres senere). Inden da kan
I efter vores generalforsamling høre om
nogle udvalgte huse samt se et diasshow
om samme.
Vesterled og Vestervænget består af både
byhuse, erhvervs- og fabriksejendomme.
Området er udstykket forholdsvis sent i
forhold til resten af bymidten.
På Vestervænget 5 har der været
cementvarefabrik. Iflg. Torkild Munks bog
startede Ole Vesterskov Petersen fra
Herning i 1965 cementvarefabrik her.
Senere blev fabrikationen overtaget af
Erling Kristiansen, men kun i et par år.
Han påbegyndte der på en tømrer- og
snedkerforretning og byggede også
privatbolig på grunden.
I 1982 lukkede han produktionen og
lejede værkstedet ud til et firma som
producerede højtalere. Fabrikken lukkede
efter et år.
På Vestervænget 8 har Anders Peter
Andersen drevet murerforretning og haft
hønseri, her skal vi tilbage til omkring 2.
Verdenskrig.

Når man går ad Mosevænget er de første
huse byhuse. Tidligere blev området
kaldet "Amager" og var måske kendt for at
være det mindre velstillede kvarter, hvor
der nok var flest arbejderboliger.

Brunkulsbrydningen foregik i årene 193945 ved 2. Verdenskrig, og blev læsset fra
Ørnhøj station.

Flere af husene på Mosevænget var
engang bygget af træ og husede brunkulsog jernbanearbejdere. En del af træhusene eksisterer stadig i dag, men er
ombygget. De er blevet isoleret, har fået
mursten, er blev udvidet, moderniseret
m.m.

Hestevogn m. brunkul

Hele Mosevænget strækker sig over ca.
2,5 km. Hvis man begynder ved nr. 1
og afslutter sin tur ved nr. 32 som er
Greninggård. Som af de fleste er kendt
som ”Andefarmen”. Et projekt som Leif
Møller med familie startede op i august
1960.
Mosevænget 5

Der har været gravet brunkul på
Mosevænget. Især i området ved nr. 30
hvor ejendommen Lyskjær ligger.
Mosevænget 32

Vestervænget 8

Mosevænget 30

Der blev skrevet rigtig meget om den tidl.
hotelforpagter der havde købt gården.
Senere lavede han Landliggerkro på
ejendommen – det var i 1967. Også et
stort opslået projekt, hvor folk kom fra
nær og fjern for at nyde den ”store
herregårds anretning”.
Kroen lukkede dog efter en enkelt sæson.

