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Gørding Sparekasse
Holdingselskabet Hansen og Kruse (2009)
En Gruppe borgere i Gørding sogn havde en tid drøftet oprettelse af en sparekasse. Det førte til, at der d. 12.
feb. 1887 indkaldtes til stiftende generalforsamling, hvor de første vedtægter blev vedtaget. Til den første
bestyrelse valgtes: Enevold Severinsen, Gørdinglund, Anders Holm Adsersen, Holmsgård, Sdr. Lourup,
Peter Andersen Bendixen, Bendixminde, Sdr. Lourup, Morten Madsen, Gdr. Bjerndrup og Andreas handler,
gdr. Høe. P.A. Bendixen bortforpagtede sin gård og flyttede til Gørding, hvor han fungerede som kasserer.
Han havde kontor i sit hjem nuv. Nørregade 12, ned åbningstid hver lørdag fra 14,00 – 16,00. Lærer Marius
Nielsen overtog 1893 posten som kasserer og i 1895 blev kontoret flyttet til den nyopførte stationsskole, nuv.
Søndergade 50. Da denne skole blev nedlagt, lejede sparekassen et lokale hos fotograf J.J. Axelsen, nuv.
Nørregade 56 og gdr. Søren Møllgård, Sdr. Lourup, overtog hvervet som kasserer. Da sparekassen i 1915
lejede et lokale i en nyopført ejendom, som sognerådsformand P.K. Petersen, tidl. Gørdinglund havde opført
over for stationen, fik Axelsen 50kr. i opslag, fordi lejetiden ikke var udløbet. Denne ejendom erhvervede
sparekassen i 1938. Der var beboelseslejlighed på første etage, mens der var udlejet et banklokale ved siden
af sparekassens kontor i stueetagen. Varde Bank sad til leje her, indtil de byggede i Nørregade.
Ifølge lov af 1937 skulle der fra 1. jan. 1938 ansættes en fast direktør og et tilsynsråd samt en fastlønnet
kasserer. Gdr. I.M. Lauridsen, Lundbækgård, Ajke, der siden 1920 havde været leder af sparekassen, blev
direktør. Af kasserer kan nævnes: fhv. gdr. Martinus Bro, fra 1946 mejerist J.P. Brink og fra 1951 husmand

Henrik Andersen, Sdr. Lourup. I.M. Lauridsen bestred poste til 1962, da Jens Chr. Pedersen blev ansat som
direktør. Han fungerede som sådan til 1992, da nuv. Direktør Bo. Th. Christensen tiltrådte. I de senere år er
der sket store omvæltninger i Gørding Sparekasse. 1972 fusion med Sparekassen Sydjylland, 1990 overgang
til A/S og 1991 fusion med Sparekassen Bikuben. Af formænd i de forløbne godt hundrede år kan nævnes:
1887-1901 Proprietær E. Severinsen, Gørdinglund, 1901-1912 gdr. Jesper Schrøder, Tange, 1912-1913
Fabrikant, Clemen Sørensen, 1913-1928 gdr. P.K. Petersen, Sdr. Lourup, 1928-1938 skomagermester P.I.
Hansen, Gørding St. 1938-1957 tømremester N.M. Nielsen, Gørding St. 1956-1990 vurderings inspektør
Chr. Jensen, Sdr. Lourupvej, 1990-1992 gdr. Chr. Heick, Nordgård, Nr. Lourup. Gørding Sparekasse fik i
1992 navneforandring til Sparekassen Bikuben.
(Ejler Nielsen 1994)

Jernbanegade 2
Her lå tidligere et Vogterhus, nu Gørding Grill
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Maskinhandel
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Jernbanegade 5

Jens Nielsen, maskinhandler – Petrea Nielsen f. Nygaard
Laurids Nielsen, do – Marie Nielsen f. Kousgaard
Aksel Holst/Fr. Holst, maskinhandler
Frederik Holst, maskinhandler – Kaja Holst f. Hartlev
Frederik Holst
Hansen og Kruse, Holdingselskab (2009)
Tømmerhandler Laust Nielsens enke, Katrine Nilsen, der i 1904 havde overdraget tømmerhandlen til sin
ældste søn Chr. Nielsen, lod i 1909 denne store hjørnebygning opfører og overlod den til en anden søn, Jens
Nielsen. Han havde lært maskinfaget i Esbjerg og taget maskinisteksamen i København. Som 26 årig
oprettede han maskinforretningen og drev den til sin død i 1937. Jens Nielsen var medlem af Gørding
Sogneråd, hvor han en kort tid var formand, men måtte trække sig på grund af svigtende helbred. Laurids
Nielsen overtog som ældste søn forretningen efter sin far. 5 år senere solgte han den imidlertid til
maskinhandler Aksel Holst, Holsted Station, der overdrog ledelsen til sin søn Fr. Holst. Den store forretning
blev endnu større, idet mange landmænd efter krigen skulle have traktor med dertil hørende maskiner. Fr.
Holst blev gift med stationsmester Aage Hartlevs datter Kaja, der var ansat i forretningen, som de købte til
ejendom i 1960. Der var to lejligheder på første sal, den ene beboede de selv, medens Kora og Aage Hartlev
flyttede ind i den anden, da de solgte Nygade nr. 11. Efterhånden kneb det med pladsen og i 1978 flyttede de
forretningen ud til nuv. Nygade 25.
Kommunen overtog pladsen bag forretningen, medens Kaja og Fr. Holst, der i 1983 overlod ledelsen af
forretningen til deres søn, blev boende i Jernbanegade, indtil de i 1988 solgte bygningerne og flyttede i
parcelhus (Nørregade 81).
Fra 1944 til 1957 var der kommunekontor i Jernbanegade 5. Sognerådsformand J.K. Rasmussen og assistent
Larsen ordnede den kommunale administration uden at have noget egentlig kontor, men opgaverne voksede
1909
1937
1942
1960
1981

og da assistent Larsen rejste fra byen, blev J.C. Wimmenmann fra jan. 1944 ansat som kæmner. Sognerådet
lejede et lokale hos maskinhandler Fr. Holst med indgang fra porten, dette lejemål varede til 1957, hvor der
blev foretaget en udvidelse af ”De gamles Hjem” Østergade 4 og en af den gamle bygning blev indrettet til
kommunekontor.
(Ejler Nielsen 1994)
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3k – 3l m.fl.
Chr. Nielsens Tømmerhandel

1877

Laurids Nielsen, tømmerhandler
Katrine Nielsen f. Mikkelsen
Katrine Nielsen, tømmerhandler, enke
Chr. Nielsen, tømmerhandler
Anna Nielsen f. Bjærg, sygeplejerske
Immanuel Nielsen, tømmerhandler
Agnes Nielsen
Immanuel Nielsen
Agnes Nielsen, Tømmerhandel A/S, enke
Chr. Nielsens Tømmerhandel A/S – Poul Nielsen – Jens Poulsen – Børge Schmidt
Vejen Trælast (2009)
Tømmerhandlen startede i 1877 i det små, suppleret med lidt landbrug og en besætning på tre køer. Laurids
Nielsen byggede en tømmerlade med beboelse på den grund, hvor der senere blev maskinhandel. D. 12. maj
1877 fik han af Statsbanen lov til at anbringe et led i hegnet mellem stationspladsen ved Gørding Station og
tømmerpladsen. Samme år købte han af godsejer løjtnant Fabricius af Bramminge, en moseparcel i Fonager
mose for 50 kr. I 1881 købte han af Gørding Stationskro to parceller, matr. nr. 3i og 3k, som han forenede
mad 3l. Forretningen voksede hurtigt til en stor, moderne virksomhed, der bredte sig ud over det tilstødende
areal. Ved magskift afstod tømmerhandleren matr. nr. 3i til kroejer Wentzel Severinsen og fik i stedet et
areal vest for forretningen, matr. nr. 4h og 4i. (på 4i blev der i 1887 opført et missionshus). I 1892 døde
Laurids Nielsen, men Katrine Nielsen drev forretningen videre ved en bestyrer, Johannes Nielsen. I 1904
overtog sønnen Chr. Nielsen virksomheden. Der opførtes samtidig en ny ejendom, nuv. Jernbanegade 3 og
her blev der oprettet en isenkramforretning med beboelse på første etage. Katrine Nielsen solgte i 1909
denne forretning til bestyreren Johs. Nielsen, som i 1919 solgte den videre til J. Pugfod Nielsen. Chr. Nielsen
købte imidlertid denne forretning tilbage året efter og udlejede den indtil 1930. På det tidspunkt inddrog
tømmerhandlen den til eget brug. I 1909 opførtes hjørnebygningen (nuv. Jernbanegade 5) hvor den første
tømmerlade lå, her blev der oprettet en maskinforretning til en anden af Laurids Nielsens sønner, nemlig Jens
Nielsen. Chr. Nielsen var kendt over hele lande for sit virke indenfor ”Indre Mission”. Han var også en
dygtig forretningsmand og firmaet bærer endnu han navn ”Chr. Nielsen Tømmerhandel”. Sønnen Immanuel
Nielsen omdannede forretningen til A/S og oprettede byggemarkedet ud mod Vestergade. De gamle
ekspeditionslokaler blev nedlagt i 1991 og flyttede til nye lokaler ved byggemarkedet, hvorfra al ekspedition
nu udgår. Det blev fejret ved en reception i 1991. Firmaet er nu som nævnt et aktieselskab, og det er fjerde
generation af familien Laurids Nielsen, der er med i ledelsen, idet Immanuel Nielsens søn, Poul Nielsen, er
medejer af ”Chr. Nielsen Tømmerhandel A/S sammen med direktør Jens Poulsen og tømmerhandler Børge
Schmidt, Ejstrupholm.
(Ejler Nielsen)

