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Den 28. september 1860 stiftedes Den 
vest- og sønderjydske Kreditforening i 
Ringkøbing som en af de første kredit-
foreninger i landet.
 Kreditforeningen fik til huse i »Møllers 
gaard«, idet denne ejendom var bolig for 
daværende prokurator kammerråd og 
senere etatsråd og administrerende di-
rektør E. M. Møller, der var den drivende 
kraft ved oprettelse af foreningen, om-
end han først blev dens direktør i 1874.
Foreningen ydede fra oprettelsen i 
1860 og helt frem til 1971 kun lån til 
landbrugsejendomme.
 Men i 1971 indgik Den vest- og søn-
derjydske Kreditforening i sammenslut-
ningen Jyllands Kreditforening, og der 
kunne nu udlånes til alle arter af ejen-
domme i Jylland.

Jyllands Kreditforening og Forenede 
Kreditforeninger på Øerne dannede i 
1985 sammenslutningen Nykredit med 
landsdækkende virksomhed.
 Møllers gaard med tilliggende kontor-
bygning blev frem til år 1900 tilbygget 
adskillige gange for at klare fremgan-
gen i foreningen, men omkring 1909 
var pladsen dog blevet så trang, at der 
måtte ske noget drastisk.
 I foråret 1909 blev der da nedsat et 
byggeudvalg til at overveje og komme 
med forslag. Først overvejede man, om 
der endnu en gang kunne tilbygges 
ejendommen, men efter en del over-
vejelser kom man til det resultat, at det 
var der ikke mulighed for. Det nedsatte 
byggeudvalg bestemte derfor, at nu 
skulle der opføres en helt ny administra-
tionsbygning.
 For at gøre det særligt højtideligt og 
dagen dobbelt betydningsfuld blev be-
stemmelsen vedtaget af det samlede 
repræsentantskab den 28. september 
1910, altså samme dag som foreningen 
fejrede sin 50-års dag.

Bygningen på Herningvej 3
Opgaven med opførelsen af den nye 
»bygning«, som man sagde, blev efter 
skitseforslag fra flere arkitekter over-
draget til arkitekt Helge Bojsen Møller, 
København, der havde ledet opførelsen 
af flere sygehuse for Ringkøbing amts-
råd, bl.a. i Ringkøbing og Herning samt 
Tuberkulosehospitalet i Holstebro.
 Arkitekt Møller var som følge heraf 
godt kendt af den daværende adm. 

Historien om tilblivelse af Herningvej 3 i Ringkøbing



direktør Hoppe, der var amts rådsmed-
lem. Direktør Hoppe havde endda som 
amtsrådsmedlem specielt tilsyn med 
sygehusene.
 Bygningen skulle opføres i 2 etager 
med kælder, beliggende i den gamle 
kreditforenings have, pænt tilbagetrukket 
fra Ringkøbings Algade – nu Herningvej.

Arbejdet med opførelsen skred så-
ledes frem, at man den 3. maj 1911 
kunne nedlægge grundstenen, der i øv-
rigt kan ses til venstre for hovedtrappen 
med dato og årstal indhugget i stenen.  
Rejsegildet kunne fejres samme år den 
7. december.

I 1912 skred arbejdet godt frem, og 
man vedtog nu, at arbejdet med udform-
ningen af kontormøbler og inventar m.v. 
også skulle udføres af arkitekt Møller. 
Mange møbler fra dengang bruges sta-
digvæk i huset, bl.a. i direktionslokalerne.
 Byggeriet fortsatte i 1913, og endelig 
den 6. september samme år kunne den 
nye administrationsbygning indvies ved 
en højtidelighed, og nøglerne til bygnin-
gen blev overdraget til den administre-
rende direktør – til fremtidig benyttelse.

Byggeudgifter
Byggeudgifterne beløb sig til i alt 
293.966,97 kroner for bygningen og 
33.971,09 kroner for inventar og møbler. 
Udgifterne til tømrerarbejdet på den 
store tagkonstruktion beløb sig til den 
»svimlende« sum af 7.777,00 kroner. 
Huset har en af Thrige Titans første  
elevatorer, som med få ændringer  
stadig fungerer som postelevator.

Sandstensarbejdet
De udvendige sandstensarbejder blev 

udført af stenhugger Lars Larsen fra 
København, som var kendt for mange 
store arbejder på bl.a. Kronborg, Mar-
morbroen og de københavnske slotte.
Fremhæves skal de buede relieffer over 
vinduerne med de karakteristiske moti-
ver af landbrugsredskaber samt relieffet 
over hoveddøren med motiv af bonden 
og hans kone på markarbejde.
 Kronen på værket er ørnen, der er ud-
hugget i frontonen oppe midt på taget.

Husets udsmykning
Man kunne næsten fristes til at kalde 
bygningen for »Ørneborgen«, idet ørnen 
går igen mange steder inde i bygningen 
i mosaik ruder, på møbler og dørhåndtag 
samt på foreningens første segl. Ørnen 
indgår jo i Ringkøbings byvåben, så må-
ske var det derfor, man valgte den som 
symbol.



 De indvendige dekorationsarbejder 
i bygningen, som ses i det store ind-
gangsparti, blev opført af den fremra-
gende kunsthåndværker Jens Møller Jen-
sen, der foruden at drive en kunstskole 
i København også udførte dekorations-
arbejdet på Københavns Rådhus, samt 
flere kendte bygninger rundt i landet.

Anden udsmykning
I den oprindelige repræsentantskabs-
sal på 1. sal er væggene beklædt med 
udskårne egetræspaneler og fransk gyl-
denlædertapet fra bygningens opførelse. 
Navnetræk og årstal opsat langs væg-
gene beretter om embedsperioderne for 
de forskellige formænd for repræsentant-
skabet helt tilbage fra 1860 og til 1970.
 Som et kuriosum kan nævnes, at der  
på bagvæggen midt for indgangsdøren  
er opsat en sølvplade med navn og  
dato for kong Christian X og dronning 
Alexandrines besøg på kreditforeningen 
den 1. september 1921.

 I direktionslokalet i stueetagen ses 
en meget fornem »kamin«, som ikke er 
nogen kamin, men en form for tidlig 
brændeovn, hvor direktionen kunne 
brænde dokumenter, som ingen andre 
skulle se. Kaminens smukt forarbejdede 
smede jernslåger kunne låses, indtil alle 
dokumenter var brændte.

Stukarbejdet
Loftet i stueetagen er et imponerende 
skue i stukarbejdet – 60 felter med 
forskellige motiver, der viser tilbage til 
kreditforeningens oprindelse som land-
kreditforening.

Lokalerne på 2. sal
Det store loftsrum under mansardtaget 
blev i 1985 indrettet til kontorlokaler 
og møderum. Ved Vestjysk Landbofor-
enings erhvervelse af bygningen i 2005 
blev etagen kraftigt renoveret. 
 Der blev monteret fire kviste mod syd 
og spærrene gjort synlige, og 2. sal be-
nyttes i dag fortsat til kontorlokaler og 
møderum.

Kælderetagen
Kælderetagen blev ligeledes kraftigt 
renoveret af Vestjysk Landboforening 
i 2005. Her blev indrettet kantine med 
et moderne køkken og sagsarkiver, 
depotrum, teknik rum, møderum samt 
bibliotek.

Udenomsarealerne
Med respekt for den gamle bygning har 
Vestjysk Landboforening også renoveret 
arealerne omkring bygningen, så der 
fortsat er havepartier og etableret  
parkeringspladser.
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