Hvam Mejeriby
Som fortalt i et nr. af “Kvæmen” har Hvam Mejeriby 100 års jubilæum i år. Det giver anledning til at fortælle lidt mere
om byen:
Mejeriet blev opført i 1907 lige overfor Jens Mogensens ejendom. Jens Mogensen var både smed og landmand, og på
det gamle postkortbillede fra 1909 ses fra venstre hans stuehus og udhus bygget vinkelret sammen, som vi næsten
kender det i dag. Den lave bygning med én skorsten som ses, var hans smedie.
I 1920 købte Thorvald Andersen smedeforretningen af sin lærermester Jens Mogensen, og et par år efter byggede han
ny smedie, hvor der i dag er værksted for firmaet Jensen og Baunbæk.
På billedet ses 2 huse mere, det ene er INGE’S NÆR-KØB; her har været købmandsforretning lige siden huset blev
opført i 1908. Fra 1915 til omkring 1960 hed købmanden Frederik Lund, derefter Børge Træholt, som i 1970 solgte til
Ella og Hans i Frølund.
Det er nu 21 år siden Inge og Ole overtog både hus og forretning.
Det hvide hus på billedet har sin egen historie, det fortælles nemlig, at tømrer Jens Ryttersgaard (købm. Søren
Jacobsens morfar) købte den kun 14 år gamle mejeribestyrerbolig i Brødbæk og genopførte den her i 1908.
Handelsmand og slagter Jens Chr. Olesen købte huset i 1922, og i de følgende 80 år var der slagterforretning på stedet.
Først “æ’ gammel slagter” til 1951, så hans søn Kaj indtil 1966 og derefter Jørgen Aller.
Desværre har jeg ingen fotografier af Hvam Mejeriby fra nyere tid, men i denne beskrivelse fra 1971 udsendt af
Holstebro kommune, kan man se, hvor mange butikker og virksomheder, der dengang var.
Landsbyen består af 76 huse på begge sider af bivejen mellem Hvam og Borbjerg. I bebyggelsen findes følgende
erhvervsvirksomheder:
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Øvrige
2 snedkerværksteder
1 møbelfabrik
1 smedie

(Her har man dog glemt at nævne Niels Pedersens vognmandsforretning)
Går vi nogle år længere tilbage, var der en barberer, og der var Niels Vejsgaards cykelforretning, hvor man også kunne
handle med kaniner, dværghøns og duer.
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