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Informationsmøde
Vil du undgå de fejltagelser, som andre har begået? Så start med et gratis informations-
møde, som giver dig et godt udgangspunkt for at komme videre. Mødet er for alle, og  
du får værdifuld information og gode værktøjer, der betyder, at du er bedre rustet til at 
komme i gang. Desuden får du introduktion til den hjælp, der findes for iværksættere. 
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Skribent Louis Bülow 
beretter om dyrlægen 
i Hejnsvig, Georg 
Rikhoff, der var leder 
af en sabotagegruppe 
under krigen.

hejnsvig - Tirsdag den 27. 
januar markeres Auschwitz-
dagen over hele landet med 
aktiviteter på biblioteker, 
skoler og museer, og i år ta-
ges afsæt i 70 året for Dan-
marks befrielse.

Under besættelsen så 
langt den største del af be-
folkningen passivt til fra 
sidelinjen. Kun ganske få 
havde modet til at trodse 
Gestapo i kampen mod ty-
ranni og undertrykkelse.

Om aftenen den 4. maj 
1945 nåede frihedsbud-
skabet også Grindsted og 
Hejnsvig. Fem års tysk be-
sættelse var slut. Alt var en 
sydende heksekedel, en 
eksplosion af glæde og be-
gejstring. De forhadte mørk-
lægningsgardiner blev flået 

ned og tændte stearinlys 
sat i vinduerne, man samle-
des spontant på Torvet og i 
gaderne, jublede, græd og 
sang nationalsange til langt 
ud på natten.

Men glæden over befriel-
sen var iblandet sorg over de 
mange, der mistede livet for 
deres indsats i modstands-
kampen. Man tænkte på 
dèm, man savnede – dèm, 
der ikke klarede den. 

Èn af dem, der var gået 
forrest i kampen mod ty-
skerne, var dyrlægen i 
Hejnsvig, Georg Kronborg 
Rikhoff. Han var kendt som 
en dygtig dyrlæge, der fik 
oparbejdet en stor og omfat-
tende praksis i Hejnsvig og 
omegn. Han var vellidt og 
slagfærdig med sin stoute og 
lune karakter. Altid klar, når 
han blev kaldt på hastebe-
søg hos egnens landmænd.

Dyrlæge Rikhoff havde 
aldrig lagt skjul på sit na-
tionale sindelag, og allerede 
tidligt under besættelsen 
sluttede han sig med mod 
og mandshjerte til dèn lille 
skare, der valgte modstan-

den og gjorde forskellen i 
kampen for frihed.

Det lykkedes modstands-
bevægelsen at få opbygget 
en sabotagegruppe på seks 
betroede folk fra Hejnsvig, 
der efterhånden blev for-
øget til 15 mand med dyr-
læge Rikhoff som leder. Han 
blev by- og gruppeleder og 
tilknyttet Region II (Midtjyl-
land) og Region III (Sydjyl-
land). Hejnsvig-gruppen tog 
del i en lang række illegale 

aktiviteter i det syd- og vest-
jyske område. Det gjaldt for 
eksempel sabotage af jern-
banestrækninger omkring 
Grindsted og omegnsbyerne 
og sprængning af de store 
dobbelte sporskifter ved 
Grindsted Station.

Dyrlægens lune
Dyrlæge Rikhoffs lune skul-
le vise sig, da han - efter at 
gruppen havde sprængt 
jernbanestrækningen mel-

lem Hejnsvig og Vorbasse 
ved en større aktion - satte 
et stort skilt op ved banen: 
FARE!

Skiltet blev i mange år 
opbevaret som et kært kle-
nodie i Troldhede-Kolding 
banens arkiv.

Som dyrlæge kunne Ge-
org Rikhoff færdes frit hele 
døgnet i sin bil, og det havde 
stor betydning for Hejnsvig-
gruppen i forbindelse med 
udlevering og fordeling 
af våben, ammunition og 
sprængstof. Det skete ofte, 
at Rikhoff i embeds medfør 
opsøgte skolebestyrer Mo-
gens Høirup, én af lederne 
af modstandsbevægelsen 
i Grindsted, og i den for-
bindelse parkerede sin bil 
udenfor Grindsted Kost- og 
Realskole.

Ganske vist havde skolen 
ikke andre husdyr end en 
jagthund, ”men hvad, jeg 
har da skolesøgende børn”, 
erklærede dyrlæge Rikhoff 
undskyldende – og med et 
glimt i øjet.

Ved befrielsen den 5. maj 
fik Hejnsvig-gruppen med 

dyrlæge Rikhoff i spidsen 
nok at se til med at holde ro 
og orden. Afhentning af lo-
kale medløbere, værnema-
gere og stikkere indgik som 
en af gruppens opgaver, og 
i Hejnsvig området nægtede 
tyskerne i de første befriel-
sesdage at se kapitulationen 
i øjnene. De begyndte at ter-
rorisere de lokale beboere, 
jog nogle fra hus og hjem og 
tændte bål i haverne.

Hejnsvig-gruppens med-
lemmer var alle friheds-
kæmpere af samme støb-
ning, der med livet som 
indsats var med til at sikre, 
at Danmark ved befrielsen 
kom ud af krigen på de Al-
lieredes side.

Blandt gruppens medlem-
mer kan nævnes landmand 
Emil Grove, uddeler Christi-
an Hansen, tømrer Jens Kri-
stian Kristensen, landmand 
Peter Kruse og savskærer 
Magnus Frode Refshøj.

Dyrlæge Georg Rikhoff 
boede i Bredgade i Hejnsvig 
til sin død den 5. juli 1970, 68 
år gammel.

Dyrlægen 
fra Hejnsvig

Dyrlæge Georg Rikhoff kunne 
som dyrlæge køre frit omkring 
under krigen, og det var af 
stor betydning for Hejnsvig-
gruppen. 
Foto: FRiHeDsmuseets
moDstanDsDatabase

Billund Erhvervs- 
Fremme er med i 
et nyt samarbejde 
i Trekantområdet.

Af Jan Kronvold
jakr@midtjyskugeavis.dk

billund kommune - Seks 
erhvervsforeninger i Tre-
kantområdet har fundet 
sammen i et nyt samarbej-
de.

Og Billund ErhvervsFrem-
me er med i dette nye sam-
arbejde, som har fået navnet 
Business Trekanten.

Det er planen at erhvervs-
foreningerne vil udbyde en 
række erhvervsarrangmen-
ter, som vil være åbne for al-
le medlemsvirksomhederne 
i hele Trekantområdet.

- Det er noget helt nyt, at 
vi nu udbyder nogle af vore 
arrangementer for virksom-
heder i hele Trekantområ-
det. I første omgang udby-
der vi et arrangement om 
eksport til Indien til de seks 
erhvervsforeningers med-
lemmer. Og på samme måde 
får medlemmerne af Billund 
ErhvervsFremme mulighed 
for at deltage i udvalgte ar-
rangementer i de øvrige 
foreninger. Det er et sam-
arbejde, som forhåbentligt 
mange virksomheder kan få 
noget ud af, siger direktør 
Morten Karlsbjerg, Billund 
ErhvervsFremme

Billund ErhvervsFremme 
holder arrangementet om 
eksport til Indien den 5. 
marts.

Morten Karlsbjerg mener, 
at virksomhederne i Tre-

kantområdet har en stærk 
fælles interesse i at løfte hele 
Trekantområdet og under-
støtte en gunstig regional 
erhvervsudvikling.

Sparre med hinanden
- Virksomhederne kan 
derfor med fordel mødes, 
sparre med hinanden og 
sammen lade sig inspirere 
til fremtidig vækst indenfor 
emner som internationa-
lisering, ledelse, salg, og 
produktivitet, mener direk-
tøren.   

Den mulighed vil de seks 
stærke lokale erhvervsfor-
eninger i Trekantområdets 
kommuner nu sammen give 
deres tilsammen over 2000 
lokale medlemsvirksomhe-
der. 

De seks erhvervsforenin-
ger er: Billund Erhvervs-

fremme, Business Vejle, 
Foreningen Business Kol-
ding, Fredericia Erhvervs-
forening, Middelfart Er-
hvervscenter og Udvikling-
Vejen.    

Allerede i år udbyder 
Business Trekanten en 
række meget spændende er-
hvervsarrangementer, som 
vil være åbne for alle med-
arbejdere i erhvervsforenin-
gernes medlemsvirksomhe-
der i hele Trekantområdet. 

Arrangementerne vil væ-
re en optimal mulighed for 
dialog, netværksdannelse 
og eventuelt samarbejde 
mellem Trekantområdets 
virksomheder.  

De endelige temaer og da-
toer for de enkelte erhvervs-
arrangementer meldes ud 
løbende. I kalenderåret 
2015 er der indtil nu plan-

lagt arrangementer inden-
for blandt andet salg, mar-
kedsføring, supply chain og 
it-kriminalitet. 

Billund med i Business Trekanten

TrekanTområdeT er:

 n Danmarks produktionscen-
trum. Området har flere pro-
duktionsarbejdspladser end 
København, Aarhus og Oden-
se tilsammen. 

 n Et samlet arbejdsmarked 
med en arbejdsstyrke på 
167.000. En stor del af ar-
bejdsstyrken er højt kvalifice-
ret faglært arbejdskraft med 
praktisk erfaring fra industriel 
produktion.

 n Det sted udenfor Køben-
havn, hvor man har adgang til 
den største arbejdsstyrke in-
den for én times kørsel, nem-
lig 1,8 million indbyggere.

med det nye samarbejde 
i business trekanten kan 
Direktør morten Karlsbjerg 
tilbyde medlemmerne i billund 
erhvervsfremme et tilbud om 
flere arrangementer. 
aRKivFoto


