Velkommen til ”Vandel i fortid og nutid”
Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen

Kort over Vandel by tegnet af den tyske ingeniør G.B.Z. Rothe den 21. marts 1944. Tre måneder før de sidste indbyggere forlod byen, herefter bestod indbyggerne af tyske soldater og danske kørselskontorer. Hus nr. 260 er den nuværende Ungdoms-skole. Nr. 255 er Lindegård, en af de oprindelige syv gårde i Vandel by. Nr. 265 er den gamle lægebolig fra 1917. Nr. 232 er smedjen, også en af de gamle gårde. I nr. 231 a og b var der henholdsvis bageri og slagter.

Der har boet mennesker i Vandelområdet i årtusinder. De har også
efterladt sig spor. Et af de mere interessante er den udgravning, der blev
foretaget af Nationalmuseet på en
mark ved Vestergård, matrikelnummer 5b af Vandel By, i januarfebruar 1944. Der fandt man en
mandsgrav fra Ældre Bronzealder,
hvor der lå et stort broncesværd. Det
er stadig i Egnsmuseets eje. I østsiden af højen fandt man to urnegrave. I et kammer omsat med sten
fandt man en ansigtsurne 28 cm. høj
og 28 cm. over bugen og 14 cm. i
diameter i mundingen, med låg. Da
man tog låget af fandt man oven på
de brændte ben en pincet og en ragekniv.
Man mener også, at der har ligget en
langdysse syd for Vandel by, men

det har aldrig kunnet bekræftes, se
hvad Buchholtz mener om dette
senere.
1600-tallet
I præsteindberetningerne til Ribe
stift i 1638-1648 kan man blandt
andet læse om Vandel By: ”Wandell
er 7 gaarde, der på marchen findis
oc nogle høje”. Én af dem er sikkert
de to høje, vi lige har omtalt.
I L.C. Buchholtz beskrivelse af Tørrild Herred omkring 1760 hedder
det om Vandel By: ”Wandel er én
Lands-bye, Engelsholm ogsaa tilhørende. Dens Hartkorn er 19 tdr. 7
skp. 2 fdk. 2 alb. Paa Wandels Mark
findes nogle Steene, som man kaldet
Wandel-Faar, og en liden høj, der
hedder Wandel-Faar-Høy, men ingen”.

Første gang på tryk
Første gang man ser Vandel nævnt
på tryk, er i Løgumbogen fra 1394,
hvor navnet er stavet Vand{al}.
Ifølge Vejle Amts stednavne betyder navnet ”Lille Vandhul”.
Langsom udvikling
Det tog århundreder for Vandel at
komme på benene efter krigene i
1600-tallet. Først med anlæggelse af
jernbanen til Vejle i 1897 kom der
nogen udvikling til byen, men ikke
meget. Udbygningen af byen til den
størrelse, vi kender i dag, fandt sted
begyndelsen af 1960’erne og falder
sammen med at der kommer gang i
fabrikationen af LEGO-klodser, og
at samfundet i øvrigt oplever en
økonomisk opblomstring.

Billeder fra det gamle Vandel
Denne side har Randbøl Sogns Museumsforening lavet til dig for at give dig en ide om, hvorledes din by så ud for
50 og 100 siden. Meget er der sket på 100 år, men det er rart at kunne se, hvad det er der har ændret sig.
Tekst og billeder af N.M. Schaiffel-Nielsen

Den gamle brugsforening i Vandel.
Billedet er fra 1944. Dengang boede
der tyske underofficerer i brugsforeningen.

Den gamle lægebolig i Vandel. Den
blev opført af tømrermester Marius
Hansen, kromanden og en murer.
Eneste formål, at skaffe en læge til
byen. Det lykkedes i 1917.

Vandels sidste Købmandsforretning.
Købmand Jørgen Hellerup lukkede
den 19. januar 2002.

Vandel Brugsforening igen, flere årtier tidligere, vi kender ikke årstallet
præcist. Billedet er taget fra Dalgasvej, og det er Gl. Åstvej th. for Brugsen.

Det gamle posthus på Randbølvej. De
to herrer er tyske soldater. Billedet er
taget i sommeren 1944.
Vandel Bager- og Konditori. Billedet
er fra sommeren 1944.

Således så konditoriet ud, før det blev
revet ned og erstattet med den nu lukkede bagerforretning på Grindstedvej
nr. 17.

Hestemarked i Vandel i 1946. Stedet
er Gl. Stationsvej.

Vandel Mølle omkring 1935. Møllen
overlevede til 1951.
Under besættelsen af Vandel By fra
sommeren 1944 blev den nederste del
brugt til opmagasinering af cement ,medens den øverste del blev
anvendt som udkigspost.

Vandel Station engang i 1930’erne. Det er lokomotivet ”Jacob”, der holder ved perronen. Til højre for
pakhuset ses Vandel Mølle, revet ned i 1951.

Tegning af den store
kommandobunker i Vandel
Tegning og tekst på denne og næste side udført af Tommy Soelberg

Målområderne vist på tavlen ”Zielspinne
für indirecktes Erdzielschiessen” (”edderkoppespind”, der viser de
forud udpegede mål, som skulle belægges
med indirekte ild (Beskydning med granater). Her tegnet ind på et 2 cm. generalstabskort. Hvert målområde havde sit
nummer.

Beskrivelse af den store
kommandobunker i Vandel
Tekst af Tommy Soelberg

Billedet af nedgangen til den store kommandobunker er taget af N.M. SchaiffelNielsen i begyndelsen af 1970’erne.

Det var fundet af denne tavle af træ, som hedder Feuertafel für indirecktes Erdzielschiessen, sammen med endnu en tavle, der hed Zielspinne für indirecktes Erdzielschiessen (Indirekte beskydning af jordmål), sammen med udarbejdelsen af nedenstående kort viser, at bunkeren på Møllebakken er den bedst forsvarede af samtlige bunkers i hele området. Det har ledt til den konklusion, at
bunkeren i Ahlers have var den bunker, hvorfra forsvaret af Vandel by skulle ledes i tilfælde af en
Allieret landgang over den jyske vestkyst. (Foto og skitse N.M. Schaiffel-Nielsen)

Vandel By set fra luften fra sydvest. I
forgrunden Vandel Station. Længst til
venstre den gamle Central på Gl. Stationsvej. Oppe i baggrunden ses
”Tyskervejen”, den omfartsvej besættelsesmagten byggede, da de lukkede Vandel By den 1. juli 1944.

Den hvide Lindegård med sine
flotte kamtakkede gavle. Foran
den Vandel brugs med Gl. Aastvej
og træsko-Niels’s hus. På Grindstedvejs modsatte side møllerens
stuehus, som senere blev til Vejle
Sparekasse og endelig blev revet
ned for at give plads til OK benzintanken.
Fra indvielsen af bypumpen i sommeren 1987, på hjørnet af Dalgasvej og Grindstedvej. Ved pumpen
ses Ths. K. Thomsen, formand
Hvid og malermester Petersen,
alle afdøde.

Vest for Vandel By,
der hvor Kartoffelforædlingsstationen
i dag ligger lå Vandel Teglværk. Teglgraven ses stadig
men er næsten groet efter.

Vandel Gamle Skole på Grindstedvej 10 blev bygget efter skolestriden i 1872. Blev senere gartnerforretning. Da den lukkede, blev huset solgt til beboelse.
Bag skolen blev i 1931 lavet en tilbygning, som
husede Randbøl Sogns Museum. I dag Egnsmuseet, Grindstedvej 30.

