
VEJRUM CENTRAL
- telefoner og lastbiler

Denne beretning handler om mennesker og begivenheder, som kun få Vejrumborgere husker i dag. 
Vi skal tilbage til 1904 – eller vel nærmere 1892, og historien slutter i 1969. Hovedvægten ligger 
dog i den sidste del af perioden.

Allerførst skal yngre læsere være opmærksomme på, at der var engang, da langtfra alle havde 
telefon, og ingen havde tænkt på trådløs teknik eller mobiltelefoner!

Et sammentræf: Opfinderen af telefonen Graham Bell åbnede i 1892 en telefonlinje mellem New 
York og Chicago, og samme år oprettedes der ved Vejrum Kalkværk en samtalestation under 
Holstebro Central. Hjerm måtte vente til 1901 med at få egen central, og i 1904 kom turen til 
Vejrum.

                   Husker du telefonpælene…?

Her åbnede centralen med 13 abonnenter og Karl Provstgaard som bestyrer. Senere skiftede posten 
til M. Müller, efterfulgt af  K. Chr Larsen, som afløstes af Johan P. Johansen og senere Andrea 
Christophersen, indtil Viktor Harald Christensen fik opgaven i september 1919. I de første år havde 
centralen til huse forskellige steder, f. eks. hos købmand Provstgaard; men da Harald Christensen og
hustruen Kristine i 1922 flyttede ind i et nybygget hus, nu Tingvej 10, flyttede centralen med, nu 
med 28 abonnenter. Selve centralen kan beskrives som en slags møbel med diverse propper og 
ledninger, som satte operatøren (centraldamen) i stand til at forbinde to abonnenter med hinanden 
og skaffe forbindelse til nær og fjern.

I 1916 oprettedes centralen Vejrum Nord, bestyret af P. Kr. Kristiansen. Den begyndte med 10 
abonnenter og voksede til 19, som alle blev lagt ind under Vejrum i 1919. Hvor denne central rent 
fysisk har ligget, er ikke helt klart. Både en lokalitet i Kirkebyen og Hammer Mølle er blevet nævnt.

I oktober 1933 overtog Harald og Kristines datter Agathe (1912 - 1999), som netop var blevet gift 
med vognmand Kristian Maigaard Jensen (1907 – 1984, altid kaldet Christian Maigaard), og hun 
bestyrede centralen i resten af dens levetid. Dog skal det understreges, at hun ikke var alene om 
arbejdet, da centralen jo skulle være åben altid, alle døgnets timer året rundt. Så en opremsning af 
de aktive centraldamer gennem tiden omfatter alle husets kvinder og piger: Bedstemor Kristine, 
Mor Agathe, døtrene Jytte, Ulla og Ellen (efterhånden som de var store nok) samt husets unge piger 
gennem årene. Faderen Christian og sønnen Thorkil var ”kloge nok til ikke at lære det”, som en af 
pigerne sagde.



                                    Agathe Maigaard med moderen Kristine Christensen

Der var altid liv på centralen.
Allerbedst at lade en af døtrene, Jytte Maigaard (f. 1935) fortælle:

   ”Tag lige jeres mobiltelefoner op af  tasken, I kan tage et billede af  
præsidenten  ??????????????
   Vi kan sende SMS, Google alt hvad vi har lyst til at vide, spille spil, lægge 7-kabale, 
det er vores billedalbum osv. osv.
 Vi kan tale med hele verden, og vi kan se hinanden medens vi taler. Sidde i hvert sit 
kontinent og skåle i rødvin  medens man holder møder på tværs over lille DK eller 
hele verden. Og, prisen for at tale er næsten det samme nu som i 1895.
   Jydsk Telefon Aktieselskab blev stiftet i 1895 ved sammenslutning af  17 private 
telefonselskaber. Og i 1899 betingede staten sig ret til  køb af  selskabets aktier.
   Vejrum central (mellem Struer og Holstebro) blev oprettet 1904 og  blev i 1919 over-
taget af  min bedstefar og bedstemor. Dengang var der 28 abonnenter.
I 1933 overtog min mor centralen og var centralbestyrer indtil den blev lukket i 1969. 
Da var der cirka 100 abonnenter. Alle pigerne i vores familie har siddet på den 
centralstol og sagt Vejrum i millioner af  gange. Mændene i familien var kloge nok til 
ikke at lære det, som min søster sagde.
   Med sådan et møbel i huset var der aldrig fred, den skulle passes døgnet rundt. Om 
natten og om søndagene kunne vi sætte en kraftig hyletone på, så den kunne høres i 
det meste af  staden.
Der var to abonnenter der absolut skulle snakke sammen om natten, men de lavede 
en aftale med min mor. ”Fru Majgaard, vi ringer ikke af  når vi er færdige, så kan du 
bare tage propperne ud i morgen tidlig.”
   I husker alle sammen de gamle telefoner der stod i jeres hjem. Dem med håndtag, 
og senere dem med sådan en fjeder der skulle skubbes til siden. Disse håndtag og 
fjedre kunne betjenes meget forskelligt. Vi kunne høre på ringemåden hvem det var 
der ringede. Vi kunne høre om det var manden, kvinden eller børnene fra et hjem, de 
havde hver deres måde at dreje rundt på, og det kunne høres ved centralbordet. Vi 
kunne høre hvis de havde travlt, om det havde noget alvorligt i sig,  eller om det var 
bare en sladdersamtale.
   Nu sidder I alle og tænker: ”De lytter til samtalerne”. JA, selvfølgelig gjorde vi det, 
men tro ikke vi blev kloge af  det. Det I ikke ved er,  at det var en del af  arbejdet. Vi 
skulle hele tiden gå ind i samtalerne for at høre om de stadig var i gang. Folk havde 
det med ikke af  ringe af  når de var færdige, og fulgte vi ikke med, optog de linjerne til 
de store byer og deres egne numre. Så var der ikke andet for end at melde: 
”OPTAGET”, når der blev ringet til dem. Og så blev de sure, for ingen ville gå glip af  et



opkald fra udenbys. 
   De fleste af  vores abonnenter var flinke folk, men der var også de vanskelige, og de 
sjove og de rigtig sjove.
Der var sjove og alvorlige ting vi blev konfronteret med. 
En opringning jeg ikke kan glemme var nr. 3 der helt forstyrret, bange og med 
rystende  skinger stemme ringede op og spurgte, om der var krig igen – I må da vide 
det – Sig mig det, er der krig???  Der var flyveøvelse hen over vores lille by, kunne jeg
fortælle – men hvad vidste jeg om det, jeg var kun et barn på det tidspunkt.
Samme nr. 3 fik en dag en opringning fra Holstebro-linjen. En drengestemme kunne 
jeg høre, og jeg blev opmærksom. Drengestemmen sagde: ”Lige et øjeblik”.  Så gik 
der et øjeblik, og nr. 3 nåede at sukke flere gange, til drengen sagde: ”Så er det 
øjeblik gået – farvel”. 
Nr. 3 var hurtig til at ringe op og skælde ud og spørge hvor samtalen kom fra, og om 
jeg da ikke kunne forhindre den slags. 
Det var også hende, der var gal på mig fordi nr. 8 ikke svarede engang hun skulle 
snakke med dem. Hun sagde: ”Det er da noget underlig noget, du må da vide om de 
er gået i byen, du sidder lige ved vinduet og kan se om de går eller kommer hjem”.

   Nogle mennesker har regnet lidt på hvor mange damer der i dag skulle til for at be-
tjene alle de opkald vi foretager os i DK i dag. 1,8 millioner centraldamer skal der til. 
   Vi vil ikke ret gerne indrømme, at vi i dag er afhængige af  vores lille telefon, men det
er vi – ALLE...”

 
     

                   
Jytte har vagten                           

Vejrum Central havde 2 linjer til Holstebro, 1 til Struer, 1 til Hjerm og 1 til Sir Lyngbjerg. Når der 
indimellem var behov, kunne Vejrum godt låne f. eks. en Holstebro-linje af Hjerm. Under samtaler 
havde centraldamen pligt til at melde '3 minutter', '6 minutter' osv., så den, der ringede op, var 
”advaret”. Dels kostede det pr. minut, dels optog man jo en linje, mens samtalen fandt sted.
I nogle tilfælde havde abonnenter parts-telefon. Det betød, at 2-4 personer delte et abonnement. De 
havde hver sin telefon,, men 'delte' et nummer, f.eks 37x, 37y og 37z, og kun den ene kunne tale ad 
gangen.

Vejrum Central blev lukket den 26. juni 1969 og lagt ind under Hjerm, men samtidig blev også 
Hjerm nedlagt som bemandet central, og automatiseringen var en realitet. En epoke var slut; og 
nummersystemet skiftede til det, der nu kendes som f. eks. 9746xxxx. En epoke var slut!
I skrivende stund (ult. 2015) har mobiltelefonien i stor udstrækning overtaget markedet, og færre og
færre har fastnettelefon.



                              

                               

                           Avisomtale 1969: Da centralen skal lukke, kan den opvise 4 
    generationer. Kristine fylder 91 om få dage, og Lene er 12. 

- oooooooooo OOO ooooooooo -

Som nævnt tidligere var Agathe gift med vognmand Christian Maigaard, så hjemmet var præget af 
både den specielle aktivitet og atmosfære, som centralen indebar, og en travl hverdag med diverse 
opgaver med lastvognskørsel, chauffører – og telefonopkald. Det var ganske praktisk for vogn-
manden at kunne drive sin forretning fra telefoncentralen. Her var altid en – eller flere – til at tage 
telefonen, modtage beskeder, lave aftaler og bestille varer m.v.!

                                   Chr. Maigaard fik sin første lastbil i sidst i tyverne:

Efterhånden voksede forretningen og dermed også vognparken, som de fleste af årene omfattede 2-
3 køretøjer. Som regel var der ansat et par chauffører. De første opgaver bestod i at køre kalk fra 
Vejrum Kalkværk, og efterhånden udvidedes aktiviteterne til at omfatte mange forskellige kørsels-
opgaver. Der skulle hentes sand og grus i Naur, landmændene skulle have deres grise kørt på slagt-
eriet osv.   



Viggo henter kalk fra Vejrum Kalkværk

Under besættelsen dalede aktiviteterne på landet betragteligt, men til gengæld var der kørsel med 
brunkul og tørv. Desuden blev en af bilerne jævnlig rigget om, så den kunne anvendes som rust-
vogn, altså ligbil. Man måtte jo klare sig! - De knappe tider med benzinrationering m.v. betød også, 
at lastbilerne måtte køre på generator. Gassen dannedes ved forbrænding af træ – man kan sige, at 
motoren blev drevet ved hjælp af en kakkelovn med osende skorsten.

Sønnen Thorkil Maigaard (1937 – 2014) kom mere og mere ind i firmaet, og i 1973 flyttede han 
vognmandsforretningen hjem til det tidligere elektricitetsværk ”Thor” på Villemoesvej.

Dermed sluttede en epoke i Vejrums historie - den strakte sig fra 1922 til 1973, altså 51 år, og 
foregik på adressen Tingvej 10 ...

 

ABM ult. 2015

Kilder:
- Jytte Maigaard og Sv. Aage Jensen.
- Olav Overgaard, som i bogen ”Med rem og sporer” (Jydsk Telefom, 1995) fortæller om sin tid  som telefonarbejder
  1950-1960.


