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Kronprins Frederiks Fond – hjælp til de efterladte. 
 
Af Asger Gynther Nielsen 

Jyllands vestkyst var tidligere frygtet af søfolk på grund af de mange 

strandinger, der skete her. Vind og strøm førte ubønhørligt de skibe, der kom 

for tæt på, ind på de frygtede revler, og mangen sømand har fået sin grav på 

en vestjysk kirkegård langt fra sit hjemland. 

  Inde fra stranden fulgte man skibenes kamp og var parat til at hjælpe, når 

det kunne lade sig gøre. Erfarne og dygtige redningshold med raketapparater 

og redningsbåde forsøgte at redde så mange mennesker som muligt, men 

havet kunne rejse sig så voldsomt, at hjælpen var umulig. 

  Sådan mente redningsbådens mandskab, at situationen var tirsdag den 

7.maj 1861, da barkskibet ”Hampshire” af Sunderland tidligt om morgenen 

strandede ud for Søndervig med en ladning kul. 

  I Eisenreich’s beskrivelse af ”Det Nørrejydske Redningsvæsen” fortælles 

ret udførligt om netop denne stranding. 

  Der blæste en stærk kuling fra nordvest og havet var voldsomt i oprør. 

Skibet stod fast på den yderste revle omkring 500 alen (cirka 300 meter) fra 

land, og raketapparater fra redningsstationerne i Søndervig, Sønder Lyngvig 

og Vedersø var kommet til stede. Der blev gjort flere forsøg med raketterne, 

men ingen af dem nåede langt nok ud. 

  Nu blev redningsbåden fra Sdr. Lyngvig tilkaldt, og den ankom i god tid, 

men der blev ikke gjort noget alvorligt forsøg på at få den ud, da bådens 

mandskab bestemt erklærede redningsforsøg umulige. Justitsråd og 

herredsfoged Leuning formanede redningsmandskabet til at gøre deres pligt 

og forsøge at redde de skibbrudne, hvis råb man tydeligt kunne høre inde på 

land. Men selv om han erklærede sig villig til at være personlig ansvarlig for, 

at den belønning mandskabet måtte forlange for at vove forsøget, skulle 

blive bragt til veje, så lykkedes det ikke at overtale mandskabet til at gå ud 

med båden. Der blev ikke gjort noget forsøg, og den stadigt voksende skare 

tilskuere på stranden blev derfor vidne til det grufulde syn, at hele 

besætningen på ti mand, omkom, da skibet blev slået i stykker af bølgerne. 

  Efter at en grundig undersøgelse var foretaget på stedet og indberetning 

sendt til indenrigsministeriet, blev redningsmandskabet afskediget og en ny 

besætning antaget. 

  Af undersøgelserne bagefter fremgår det, at forskellige forhold var med til 

at påvirke mandskabets holdning. Redningsbåden var således af den 

allerældste type, der har været benyttet her i landet og på flere måder i en 

sådan stand, at mandskabet ikke uden grund var bange for at bruge den under 

så alvorlige forhold som ved denne stranding. Desuden manglede der en 
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sagkyndig personlighed, som med den nødvendige myndighed kunne tage 

kommandoen.  

  Og endelig kunne tilskuerne bagefter fortælle, at mandskabet havde fået et 

varsel om en kommende ulykke, da de var på vej med redningsbåden til 

strandingsstedet. Transporten foregik ad sandede veje de cirka ti kilometer 

fra Sdr. Lyngvig, og som sædvanlig var der spændt fire par heste fra 

forskellige steder for bådvognen. Men det var svært at få hestene til at 

arbejde sammen, og da de forreste mærkede, at de ikke straks kunne trække 

læsset, bragte de uorden i hele forspandet, så det varede længe, inden vognen 

med båden kom i gang. En gammel kone, der kom forbi, skal have advaret 

mandskabet om at tage sig i agt, da det ”betød ondt”. Overtro var på den tid 

helt almindelig, og varslet har haft let ved 

at lejre sig hos fiskerne, og var for mange 

en formildende omstændighed ved 

bedømmelsen af mandskabets handlemåde. 

  Det danske redningsvæsens historie er rig 

på heltemod og selvopofrelse, og derfor 

satte denne heldigvis enestående 

begivenhed sindene i oprør i lang tid. Mest 

selvfølgelig på egnen, hvor strandinger og 

redningsvæsen har en særlig interesse, men 

også længere ud i landet. Alle var dog 

enige om, at det var særdeles ønskeligt, om 

der kunne skaffes midler til at yde de 

efterladte efter dem, der i redningsvæsenets 

tjeneste omkom under forsøg på at redde 
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andre, en yderligere 

understøttelse end den, der 

ellers kunne blive dem til 

del, samt endvidere til at 

understøtte efterladte efter 

personer, der på lignende 

måde havde sat livet til 

uden at være ansat under 

redningsvæsenet.  

  Elise Georgine Frandsen, 

gift med proprietær Hans 

Severin Frandsen til 

Brejninggaard, var en af 

dem, der blev meget 

optaget af sagen, og hun 

besluttede at søge sagen 

ordnet ad privat vej. Det 

lykkedes ikke straks at 

realisere planerne om en 

indsamling, og krigen i 1864 udsatte det yderligere. Elise Frandsen døde den 

8. marts 1865, men på sit dødsleje tog hun det løfte af sin mand, at han ville 

gøre, hvad han kunne, for at få planen bragt ud i livet.  

  Da kongen (Christian den 9.) i september måned 1865 gæstede Ringkøbing, 

tog H.S.Frandsen chancen og opsøgte kongefamilien, der den 17. september 

var taget til Husby klitter, og både hos kongen og kronprinsen (den senere 

Frederik den 8.) fandt planen forståelse og velvilje. Kronprinsen gik 

beredvilligt ind på, at Fonden måtte bære hans navn: Kronprins Frederiks 

Fond. 

  Inden Frandsen igen tog derfra, havde han løfte både fra kongen og 

kronprinsen om et større bidrag til fondet, og det gode eksempel blev 

efterfulgt af mange af embedsmændene i følget, så stiftelsen af en fond for 

redningsmænds efterladte var nu sikret. Men der skulle indsamles mange 

penge endnu, og allerede samme aften blev et opråb affattet af 

kabinetssekretæren, Geheimeetatsråd Trap: 

  ”Når stormen kaster skibet på Vesterhavets kyst, og dets ulykkelige 

besætning i bange dødskamp skuer ind gennem den vilde brænding til den 

nære strand om frelse, da er det havets fattige fisker, der med fare for sit 

vidne til, at han, den fattige fisker, menneskekærligt er ilet til redning. Modet 

mangler ham ikke, men hans tanker dvæler ængstelig ved de mange, hvis 

forsørgelse afhænger af ham. Vidste han, at hans efterladtes udkomme var 

sikret, ville han med dobbelt rolighed og frejdighed gå til sin 

menneskekærlige men farefulde gerning. 
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  For at danne en fond til at sikre et tarveligt udkomme for efterladte af dem, 

som måtte omkomme på søen under bestræbelse for at redde faretruede 

mennesker, er undertegnede under den kongelige families nærværelse her på 

egnen forløbig sammentrådt i en komité. 

  Vor plan har allerede nydt fremme, idet Hans Majestæt Kongen og Hans 

Kongelige Højhed Kronprinsen har skænket den påtænkte forening 

betydelige summer såvel en gang for alle som årligen og tilsagt den den 

kongelige families beskyttelse, ligesom også flere hæderlige og agtede mænd 

allerede har tegnet sig for bidrag. Men skal det tilsigtede mål opnås, vil der 

behøves en stor sum, større end det vil være muligt at tilvejebringe i vor egn. 

  Ligesom det er hensigten, at foreningen, om end fortrinsvis stiftet for 

vestkysten, skal udstrække sin virksomhed til hele landet, således udsender vi 

også denne indbydelse til at tegne sig for bidrag, en gang for alle eller 

årligen til alle og enhver af vore medborgere og håber, at vor bøn i de 

skibbrudnes interesse og til deres redningsmænds betryggelse må blive hørt. 

  Vi tilføjer, at det tillige er vor tanke, at foreningen, når dens fond måtte 

vinde sådan fasthed, at dens hovedformål, redningsmandskabets efterladtes 

tarvelige forsørgelse, måtte kunne anses sikret, den da også, om end som 

undtagelse, må kunne række hjælpende hånd til efterladte fattige fiskere og 

sømænd, som omkomme under udøvelse af deres kald. 

 Bidrag kunne tilstilles enhver af os undertegnede.” 

 

 Opfordringen er underskrevet af: 

  Redningsvæsenets bestyrer, Justitsråd C.B. Claudi,  

  Proprietær H.S.Frandsen, Brejninggaard,  

  Justitsråd og Fysikus E. Holst, Ringkøbing,  

  Konsul A.C. Husted, Ringkøbing,  

  Etatsråd, Herredsfoged Leuning, Ringkøbing, 

  Kammerråd E. Møller, Ringkøbing og  

  Stiftsamtmand Nielsen, Ribe  

 

og blev sendt ud over hele landet til alle, som kunne tænkes at ville give et 

bidrag. 

 Der var god interesse og offervilje og fondets midler voksede så hurtigt, at 

man allerede efter regnskabsåret 1867-68 besluttede at begynde uddeling af 

understøttelse. 

 Fonden virker endnu efter det oprindelige formål, og uddeler hvert år mange 

penge.  

  Den 1. januar 1999 ændredes fondens navn til ”Kronprins Frederiks Fond 

af 17. september 1865” 

  Det hedder til slut i Eisenreichs bog: ”Ligesom den foranskrevne sørgelige 

begivenhed i en højere styrelses hånd blev årsag til, at spørgsmålet om hjælp 

til omkomne redningsmænds efterladte blev rejst, således tilkommer efter det 
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foran anførte æren for at have undfanget tanken om stiftelsen af fondet og at 

have ført denne tanke ud i livet ægteparret Frandsen, og mange er de, der 

takker dem i deres grav for alt, hvad de i den henseende har udrettet”. 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 Ikke alle mennesker formår at sætte sig så uforgængeligt et minde, men der 

er ofte god grund til at genopfriske mindet om dem, det lykkedes for. 

 

(Forkortet af redaktionen). 

 

*************** 

 

 

Drak en øl med Haldor Laxnes 
 

Jacob Kolby,Tim 

Hjemvendt efter fem måneders ophold på Frederiksborg Højskole vinteren 

1959-60, var vi nogle unge, der foråret 1960 rejste til Island for at arbejde 

ved landbruget, heriblandt 

Kirsten Wind Andersen (Rams-

gaard).  Udsigten til at arbejde et 

år i Island var lidt af et eventyr 

for mig. Jeg kendte ikke meget til 

landet, kun hvad jeg havde hørt 

fra nogle skolekammerater. 

  Vi sejlede med fragt- og pas-

sagerskibet ”Gulfoss” fra Køben-

havn. Sejlturen over Atlanter-

havet tog fem døgn. Det blæste så 

meget, at der var bølgegang i suppen, men jeg er heldigvis søstærk. Vi kom 

sejlende ind til Reykjavik en morgen, hvor solen skinnede på de mange 

forskelligfarvede hustage. 
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 Jeg kom ud på en stor 

gård, Blikastadir, i 

Mosfellssveit (Mosfells-

landet) 15 kilometer nord 

for Reykjavik, hvor jeg 

malkede og passede 60 

malkekøer. Det var en 

stor gård på det tidspunkt, som var ejet af Helga og Sigsten Palson. De havde 

børnene Stine og Magnus på 14 og 16 år. Helga var sogneråds-formand. På 

Blikastadir havde vi cirka en hektar med byg, som vi høstede med 

selvbinder, men det er noget af det nordligste, man kan dyrke korn. Her 

arbejdede jeg sammen med 

islandske medarbejdere samt en 

svensk pige i fem måneder. Jeg blev 

meget hurtigt klar over, at jeg var 

nødt til at lære det islandske sprog 

for at være en del af fællesskabet, så 

det gjorde jeg.  

  I løbet af mit ophold på et år på 

Island havde jeg kun kontakt med 

min familie per brev og det blev vist ikke til mere end et julebrev, hvilket 

min mor og far (Elna og Peder Kolby) syntes var alt for lidt. 

Sommeren 1960 var efter islandske forhold en varm sommer nærmest som 

en dansk sommer. Om vinteren kunne der være meget sne, men det var ikke 

særligt koldt på grund af havet. Kosten på Island bestod meget af fisk og 

fårekød, som blev tilberedt på mange forskellige måder for eksempel som 

stuvning eller steg. Til jul fik vi en flæskesteg – den smagte nu også godt!  

 Efter fem måneder fik jeg plads på nabogården Skalatun som var et 

børnehjem under Åndssvageforsorgen, og der var 15 børn i alderen fem til 

18 år, som blev passet af cirka syv islandske piger og en bestyrerinde. På 

Skalatun var der 30 køer, som jeg passede. Foderet bestod af ’surt hey’ 

(ensilage) og ’hey’, som er almindeligt hø. Der var også Viggo Valdermar-

son, som var min bestyrer. Arbejdsdagen var på cirka syv timer, og det var et 

godt sted at være.  
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 Lønnen var 3500 islandske kroner om måneden. Det lyder af meget dengang 

– syv islandske kroner svarede til én dansk krone. Altså cirka 500 danske 

kroner. Det varme vand sparede vi 

ikke på. Det kom i rør ud til alle 

ejendomme fra de varme kilder, 

som kunne ses i landskabet, hvor 

det dampede op af jorden. Om 

aftenen tog vi ofte på tur til varme 

kilder for at bade. Det er en helt 

særlig oplevelse at sidde i det 

varme vand i aftenkulden. I 

Reykjavik var der en danskerklub, hvor vi mødtes hver onsdag aften til 

forskellig underholdning, som vi selv lavede. Der var en del danskere på 

Island, deriblandt Solvejg Skov, hvis far var lærer i Stadil en del år – det var 

nok i 40’erne, vil jeg tro. I dag hedder området, hvor jeg arbejdede, 

Mosfellsbæ (Mosfellsby). I 1960 var der cirka ti huse. I dag er der bygget på 

både Blikastadir og Skalatuns jorde. Det er i dag en velfungerende by med 

bank, forretninger og plejehjem. På turen hjem i foråret 1961 var den 

dengang kendte islandske forfatter Haldor Laxnes med til København, hvor 

hjemturen gik over Hamborg, og vi sejlede op gennem Kielerkanalen. Jeg 

havde set ham flere gang i bussen til og fra Reykjavik, da han boede i 

området. Vi var nogle unge, der blev budt ned i hans kahyt på en øl. 

 

*************** 
 

En tur ”down under”! 
 

Af Jakob Sophus Sørensen (tidligere Stadilvej 12, Alrum) 

Jeg vidste, at jeg ville rejse efter gymnasiet - og efter at jeg havde læst 

”Professionel Jæger” af Freddy Wulf, blev valget ret enkelt, nemlig New 

Zealand. Så jeg skrev til Freddy, om han ikke havde en kontakt. Det havde 

han, så en uge efter alle studenterfesterne drog jeg til New Zealand. Det var 

den 7. juli 2014. 
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 Kontakten 

viste sig at 

være en fåre-

farm på nord-

øen, Kohaka 

Station, der 

ligger cirka 

en time væk 

fra en lille by 

på størrelse 

med Tim, der 

hedder Taru-

marunui. Vi 

var altså for 

længst forbi 

Lars Tynd-

skids mark. 

Til gengæld var landskabet eventyrligt flot og frodigt med store, grønne 

bakker.  

Jeg skulle være med i den daglige drift af farmen, der bestod af cirka 4000 

får, omkring 100 styk kødkvæg og 300 styk kronvildt. Jeg fik kost og logi 

samt gratis øl og fri jagt som løn for mit arbejde. 

På farmen, der lå langt inde i en dal, var der kun mig og så Sean, der var 

shepherd (en lærling på landbrug med får) og chefen Ryan. Det daglige 

arbejde kunne være hvad som helst. For eksempel at bygge nye hegn, fixe 

gamle hegn, give dyrene ormekur, skære hornene af tyrene, flytte køerne til 

nyt græs, fodre kronvildtet og ”mustering”, det vil sige at hyrde fårene til en 

ny fold eller hyrde dem tilbage til gården, så de kunne få ormekur eller blive 

klippet.  

 Når vi hyrdede, brugte vi som regel ATV’er og hvor de ikke kunne køre, 

brugte vi hestene. Jeg havde ingen erfaring med at ride, da jeg kom til New 

Zealand. Jeg fik besked om at sidde op og så var det bare med at blive 

siddende i sadlen. Den første gang jeg var på hesteryg, havde jeg cirka 14 

timer i sadlen og det foregik i stejlt bjergterræn…  

Hold k*ft, jeg fik ondt i r….,!  

Selvfølgelig brugte vi altid de uundværlige hunde, som hver dag gjorde et 

fantastisk arbejde. Det var virkelig flot at se, hvordan hundene blev dirigeret 

af en fløjte og kunne tømme en hel bjergside for får og hyrde dem ind i den 

næste fold.                                                                                                
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 I weekenderne stod den til på pig hunting = vildsvinejagt! Ryan og Sean var 

begge inkarnerede pighunters og var afsted, lige så snart chancen bød sig.  

Vildsvinejagt i New Zealand foregår med hunde og kniv. Kun til nøds bliver 

riflen brugt og man er lidt af en ”pussy” (slapsvans), hvis man bruger den. 

Man tager ud i bushen og slipper hundene løs. Man følger efter dem, og når 

man hører dem gø, løber man alt, hvad man kan mod lyden. Når man når 

frem, griber man vildsvinet i bagbenene, vender det om på ryggen og stikker 

det i hjertet. Vildsvin er dog ikke helt ufarlige og tit må hundene syes 

sammen eller i værste fald aflives efter et møde med en stor orne. 

Jeg var med en del gange, og efter at have båret det ene svin efter det andet 

ud af den tætte bush, fik jeg endelig lov til at bruge min egen kniv og stak en 

orne på cirka 100 pund. Det var en fed oplevelse, hvor jeg virkelig fik pulsen 

og adrenalinen helt i top. Man kan vist roligt sige, at man har et mere 

afslappet syn på jagtetik og dyrevelfærd dernede, end vi har i Danmark. 

Engang imellem kom ejeren, Ken, ned på farmen, Så skulle vi drikke whisky 

eller gin. Vi tog som regel også en tur rundt på farmen i hans Suzuki Vitara, 

der havde traktordæksmønster på hjulene, så der var ikke det sted, den ikke 

kunne køre.  

  Køreturen var som regel som en tur i en rutsjebane og det tog lidt 

tilvænning at tonse op og ned af stejle, mudrede bjergskråninger med 

forruden fuldstændigt mudret til.  

Vi havde som regel også riflen og et par bajere med på turen og bød der sig 

en mulighed for at skyde et af de utallige dådyr, der var på farmen, så blev 

riflen stukket ud af vinduet. Man skulle dog ramme dyret i hovedet, så man 

ikke ødelagde kødet. Vi skød dem. 

Det kunne 

dog godt 

blive lidt 

ensomt og 

kedeligt i 

weekender

ne, når der 

ikke var 

vildsvineja

gt og man 

var den 

eneste på 

farmen 

uden 

mulighed 

for at 

komme 

væk. Så 
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havde jeg masser af tid til at gå ture i landskabet eller reflektere over 

tilværelsen…  

 

 Going south 

 Ryans bror kendte en fyr, der hed Bert på sydøen, hvor jeg måske kunne få 

et job. Så jeg ringede til fyren og vi havde en samtale, jeg ikke forstod det 

store af. Jeg var dog ret sikker på, at jeg havde fået et job og en dato, hvor 

jeg skulle starte. Jeg var overhovedet ikke sikker på, hvad det hele gik ud på. 

Selv om jeg havde haft tre gode måneder på nordøen, var jeg dog lettet over 

at skulle et nyt sted hen. Efter en lang køretur i min nyindkøbte bil - en 

gammel utæt Ford Telstar, som jeg købte hos den lokale skrothandler i 

Tarumarunui - kørte jeg ind i den lille landsby Peel Forest, der ligger cirka 

90 minutters kørsel fra Christchurch. Ligesom det første sted, blev jeg sat i 

arbejde med det samme. Jeg skulle 

være med til at indhegne en dairyfarm 

(en gård med malkekvæg) med cirka 

900 malkekøer sammen med Bert, 

hans søn Toby samt tre andre gutter.   

Bert, som jeg blev ret gode venner 

med, var en værre gammel krybskytte 

og fuld af røverhistorier efter et job 

som ”deer culler”, hvilket vil sige, at 

hans job var at skyde kronvildt ud af 

en helikopter og sælge dem til et 

slagteri. 

På jobbet kom jeg hurtigt ind i rutinen 

og vi arbejdede altid minimum ti timer 

om dagen med kun en frokostpause. 

Formiddags- og eftermiddagskaffe er 

åbenbart et dansk fænomen. Bert var 

også jagtguide, når han ikke hegnede og han gav mig en masse tips til bjerg-

jagten i området, hvor der var en del ”tahr”, der er en stor, pelset bjergged, 

der stammer fra Himalayabjergene.  

Jeg var oppe i bjergene et par gange uden held, så Bert tilbød at guide mig 

gratis, bare jeg betalte en helikopter, der kunne flyve os ud i terrænet. Det 

endte med, at vi var tre, der skulle af sted på en tredagstur, Bert, Guddie og 

mig. Vi pakkede taskerne og der er plads til lidt af hvert i en helikopter, så 

der blev ikke sparet på noget. 

Desværre var der tåget de to første dage på bjerget. Vi prøvede dog lidt 

alligevel, men tågen var for tyk og vi var ved at fare vild på bjerget. Så vi 

måtte tilbage til campen...  
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 Den sidste 

dag var det 

heldigvis 

godt vejr og 

efter en hård 

og spænden-

de jagt, hav-

de jeg skudt 

en 12” bull 

tahr på 325 

meters af-

stand. Efter 

det jagtede 

vi videre og 

Guddie 

dublerede to 

tahr på 11”. 

Succes!  

Vi gik tilbage til campen og fejrede jagten med crayfish (en slags krebs) og 

øl. Derefter ringede vi til helikopteren, som fløj os hjem igen.  

Toby, Berts søn, var utrolig flink og hjælpsom – og det var langt de fleste, 

jeg mødte dernede, Jeg var så heldig, at Toby var tidligere rafting guide, så 

han tog mig med på rafting ned ad den lokale flod the Rangitata River, 

hvilket var en fuldstændig fed tur.  

 

 Efter det kom jeg også med på en anden femdages raftingtur, hvor jeg var 

med som guide for at hjælpe med at lave camp, mad over bål, vaske op o.s.v. 

– kort sagt alt, hvad der hører med til lejrlivet. Vi var 23 mand afsted, heraf 

18 betalende klienter, fire guides og så mig fordelt på fire rafts (flåder). Det 

var en uendelig flot tur med de mest dramatiske landskaber, der ændrede sig 

hele tiden. Vi startede, hvor floden var stor nok til at sejle i og sluttede lige 

inden, den løb ud i havet. Turen var helt fantastisk og når det blev for varmt 

og floden var rolig, lænede man sig bare bagover og plumpede ned i det 

kølige vand, som var så rent og krystalklart, at det ikke var noget problem at 

drikke det.  

Da jeg havde arbejdet i tre måneder for Bert og Toby, fik jeg job i halvanden 

måned hos en fyr, der hed George. Han var også ”fencing contractor” (satte 

hegn op for farmerne), men nu var det fårehegn i bjergene, der skulle laves. 

Det var virkeligt hårdt arbejde at slæbe stolper og wire op og ned ad de stejle 

skråninger. Stolperne blev som regel hamret ned i jorden med en ”post 

driver”, en hydraulisk maskine man sætter bag på traktoren. Men hvor 

traktoren ikke kunne køre, måtte vi grave hullerne selv i den hårde, stenede 

jord - og hvor klippen eller jorden var for massiv til at grave i, brugte vi 
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dynamit. Det var virkelig et pukkelarbejde og det hjalp ikke, at sommeren 

var kommet og solen stod og bagte. Men det var også fedt, for selv om 

arbejdet var ensartet, var landskabet helt fantastisk. Det hjalp en del på 

humøret, når man stod på toppen og hver dag kunne se solen stå op i en 

pragtfuld dal med høje bjerge rundt om.  

 

Bliver jeg spurgt, om jeg vil anbefale New Zealand til andre rejsende, så vil 

mit svar helt klart være ja!.  

Kiwies, som de kalder sig selv, er et superåbent og flinkt folkefærd, der 

snakker engelsk, naturen er storslået og enormt dramatisk og landskabet 

ændrer sig konstant. Så hvis man går med en drøm i maven om at rejse til 

New Zealand, så er der i hvert fald masser af muligheder for både jobs og 

oplevelser.  

 

*************** 
 

 

Den sommer og den Sø 

Noget af det bedste ved at komme i Himlen engang skal blive ind imellem at 

få lov at besøge jorden. Det første, jeg vil foretage mig, efter at jeg har 

indrettet mig og er faldet lidt til deroppe, skal være at opsøge H.C. Andersen. 

Når jeg har fået sagt ham, hvem jeg er, og hvor inderligt jeg holder af ham, 

vil jeg bede ham gøre mig den glæde at tage en tur med mig ned til Aabjerg 

Sø.  ”Hvor ligger den henne?”, vil Andersen spørge; og når han hører, at der 

ikke er langt fra den til Nørre Vosborg, hvor noget af hans prægtige ”En 

Historie fra Klitterne” blev til, vil han ikke være længe om at få hanke i 

paraplyen. Og enten vi nu har vinger på til den tid eller ikke, så vil jeg have 

fat i en båd, når vi først er kommet derned. Vi prøver at låne 

Vedersøpræstens; det giver anledning til at gå en tur i den hundredårige 

have, der med sine ahorn, elme, bøge og ege er en sjældenhed så nær ved 

havet og derfor befolket med en vrimmel af sangfuglearter, så alle 

forsommerens dage er kimende kor. 

Jeg standser ærbødigt ved linden og spørger: ”Hvor kan det være, Andersen, 

at der er sådan en forståelse, en-en-en samhu mellem træ og menneske? Det 

første, kolonihaveejeren gø, er jo at plante et træ.  Og i et lykkeligt vers siger 

Bull det så rigtigt: ”Se bare den birken der, hvor vor den er! ….. Andersen 

snyder næsen og smiler: ”det kunde jo være en ældgammel historie, stamme 
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helt fra den tid, inden vi endnu fik ben og lærte at jage og jages, dengang vi 

selv var træer og slet ikke tog os andet til end at stå året rundt med udbredte 

arme og tage mod de vekslende vejr af himlens nåde. Men spørg Jernsen om 

det! Hvor er båden? Den finder vi, og jeg får ham anbragt i bagstavnen, hvor 

han ikke skal bestille andet end samle indtryk, mens jeg hiver i årerne. 

I begyndelsen virker han lidt forstemt; jeg har ham mistænkt for, at han 

allerede har fortrudt, at han er taget med; at han nok hellere vilde være blevet 

hjemme og siddet i skyggen af et palmetræ og læst ”Den grimme Ælling” 

højt for englene. Men da de første gule åknapper strækker hals for at se 

eventyrdigteren, og da der går en hvisken igennem sivene: ”Ss, det er 

Andersen! Ss, det er min salighed Andersen!” tør han op. Da vi er nået tværs 

over til Kølsholmen, hvor engene kaster sig ud i den blå sø, grønne og med 

brogede ungkreaturer på odden, mens kirke og mølle stiger til siden midt 

mellem frugtbare vange og bag os præstegårdsbøgen spejler sin top i bølgen 

blå, slår han ud med hånden og kalder en vandlobelia en alfetelefonmast og 

ler ad en ”cyklende” blishøne. 

Og vi styrer frem mod åen, den eventyrlige å, der præsterer det kunststykke 

at danne skel imellem to søer. Naturens fagerhed bliver så overvældende, at 

den gør den store digter stum. Pileblads røde blomster breder et tæppe ud 

over vandet, som båden varsomt gynger sig hen over. Så bliver der pludselig 

dybt helt inde ved land, men mosesøens hæslige mudderbund rækker 

verdener af skønhed op imod lyset. Midt mellem bund og overflade kigger 

kredseklo på os med blanke, uskyldige øjne. Vandaks slår sine grønne 

havfruearme om årerne som for at holde på os: ”Hvad vil I videre efter?  

Hvad højere kan I nå? ” 

Og jeg falder i tanker ved dette spørgsmål, stillet mig af en lille svævende 

vandplante i en afsides ukendt sø Jeg ser for mig Europas og Amerikas 

rastløshed, New Yorks skyskrabere, Paris´ rasende tempo, Londons 

ufremkommelighed, jeg hører drønet af de millioner fabrikker og ser den 

blege fabrikspige, den nervesønderslidte, stålmaskede direktør. Jeg ser 

milliardærens sammenbidte spilleiver for at skaffe sig endnu en 

rekordmillion og den luvslidte lærer Mortensens savn og bekymringer for at 

få købt den fordbil, han alligevel ikke har råd til at holde. Jeg ser den hvide 

races plyndringstogter ud over kloden og indbyrdes nød og mordlyst og dens 

kvinders jernbanefragter af pudder – også for at erobre. Vor virkesyge, vort 

babelstårn, vor uhyre afstand fra sommerstilhed over blå vande, hvor grønne 
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siv rokker under den lune, lette brise, frem og tilbage, som muselmænd og 

gamle jøder, der holder andagt, og hvor nøkkerosen hviler sin nakke mod 

bølgerne og vender sit hvide, dejlige ansigt mod solen i enfoldig, skønne: at 

være til. 

Da giver det et sæt i mig: Derhenne langs med åkandebladet lurer et 

frygteligt alligatorfjæs. Bundgræsset gror så frodigt her, at det rækker helt op 

til båden; en ål bliver synlig og bugter sig nok så nydeligt igennem det med 

små vridninger af kroppen som efter en lille moderne melodi, og krokodillen 

farer frem med et skvulpende plask, og vips er ålen forvandlet til en 

bestanddel af en kæmpegedde. Nu havde vi det lige så rart. Men til min 

forundring ler Andersen bare: ”Det var såmænd kun en lille digter; han 

duede ikke til andet end til at fede kritikken med. Nej, men mennesker, der 

laver giftgas og organiserer sig; så er det først, det bliver slemt! Men see nu 

den vævre sivsanger derovre; tænkt at kunne flyve fra siv til siv og sidde og 

gynge på bladene!” 

Og vi glider videre ned ad åen; ved den ene side står rør og siv æresvagt, ved 

den anden bygger engemne sig helt ud til os ved hjælp af broer af bukkeblad. 

For hver smule sving kommer nye herligheder til syne; snart er det en lun 

krog, er det en vildandemor, der stolt og med moderlig omhu fører et sildigt 

kuld ællinger frem ad livets skønne og fartefulde vej. Et steds inde på engen 

spiller et fløjteorkester finske folkeviser for os, og da sivbræmmen åbner os 

et kig derind, ser vi geled på geled af store, ubevægelige regnspover. 

Dagen begynder at hælde. Varm har den været og tyst, nu bliver den sval og 

endnu tystere. Jodlende stemmer fra badende børn blander sig med fløjtet fra 

de lettende spover. Åen vider sig ud, blank hilser os søens udspændte flade. 

Rygge af mægtige braser, der på de varme dages aftener stiger op fra deres 

bundliv, tegner sig på den, en enkelt helt slår et kraftspring oven over den. 

Bedeslagene fra kirkerne rundt om blander sig; det er et tegn for kærkonen 

til at begynde sin brygning; snart er det, som om de solskinstoppede mørke 

klitter i vest har lukket op for havet og ladet dets rolige hvide vande lejre sig 

over engene. Gårdenes ruder i øster bliver gyldne, blinkende stjerner; også 

de himmelske ruder begynder at lyse frem. 

Horsegummen hvirvler for anden gang i år sin elskovsdans oppe imellem 

dem og laver looping the loop til medbragt musik.  Et par brushaner stryger 

os så nær forbi, at vi skimter den orientalske farvepragt på de brusende 
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kraver, med lange, alvorlige vingeslag søger store måger hen mod den 

hjemlige holm.  ”Gau, gau!” lyder det; kærhøgen lægger ud på en 

inspektionsrejse; lappedykkeren slår advarende sin jernpæl i mellem sivene, 

og med søde, plystrende lyde søger ungerne til deres mor og tier kvær. 

Pludselig stiger der røgskyer op over søen og vifter hid og did: det er 

døgnfluekarneval, døgnfluerne, der hellere end at leve borgeligt en lang 

sommer til danse én nat og så dø. Blidere og tættere lægger mørket sin kappe 

om os; så lyder der brus i natten, det er de første svaners træk. Gennem 

sivenes gitter aner vi de lyse nætters vesthimmel i sølvgylden glans; himlens 

stjerner og søens nøkkeroser går i et for os; det er, som vi selv sad imellem 

stjernerne; ikke en lyd høres, al jorden har samlet sig i en andagt til den 

evige. 

Så når et lidet bølgeskvulp båden som et amen. Jeg griber om årerne: ”Vi 

skal vel til at hjemad, Andersen.” Og Andersen, der er langt inde i sit nye 

eventyr, svarer på sit fynske: ”Ka´vi ikke lige så gerne blive her?” 

Kaj Munk 

Jyllands-Posten 12.7. 1936 --- Liv og glade Dage 

 

*************** 
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Mit aupaireventyr i Australien 
 
Af Laura Ebbensgaard Kjær, Kæret, Vedersø 

Den 11. august 2015 stod jeg i Københavns lufthavn og sagde farvel til mine 

forældre. Efter et år med arbejde var det endelig blevet min tur til at komme 

ud og opleve verden. Min flyver havde destination Sydney, Australien, og 

selvom jeg den sidste halvanden måned havde planlagt min tur, var 

sommerfuglene i min mave rigtig store. Jeg var i kontakt med en familie, der 

bor et par timer nordvest for Sydney, hvor jeg skulle tilbringe seks måneder 

som deres au pair. Flyveturen mod Australien tog det meste af et døgn og 

følelsesregisteret blev gennemgået flere gange - dog uden fortrydelse - for 

jeg var sikker på, at det var dette, jeg ville. Jeg havde glædet mig så længe. 

  Jeg landede i Sydney lufthavn klokken 19.00 om aftenen og aftalen var, at 

min værtsfamilie skulle hente mig der. Da jeg var kommet igennem alle 

sikkerhedstjek og stod i ankomsthallen, følte jeg mig pludselig meget alene, 

for hvor var min familie? Minutterne gik, og pludselig var der en, som 

prikkede mig på skulderen og spurgte, om jeg var Laura. Til min store 

lettelse var det min værtsmor, Ashley, og 

hendes søster. På vej mod Maitland, mit hjem 

de næste seks måneder, blev spændingen 

afløst af tryghed, og jeg var sikker på, at jeg 

var havnet det helt rigtige sted.  

  Efter et par timer i bil, var vi ”hjemme”. 

Brody, familiens dreng på næsten fire år, var 

blevet oppe for at byde mig velkommen. Han 

fik vist mig 

rundt i huset 

samt hans 

talent for at 

hoppe i 

sengen. 

Inden jeg blev indlogeret på værelset, nåede 

jeg at hilse på min værtsfar, Dave. Det var 

først næste formiddag, at jeg mødte huset 

sidste beboer, familiens pige på knap to år, 

Ellen. 

  Den første uge mødte jeg rigtig mange 

mennesker. Ashley havde en utrolig stor 

familie, som alle boede i nærheden. En af 

de første aftener var vi hjemme ved Ashleys 

forældre og spise aftensmad, hvilket skulle 

blive en ud af mange. Her mødte jeg Ashleys søskende og deres partnere. Vi 

var mange i deres lille køkken/stue, og folk sad rundt omkring og spiste. 
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Nogle sad i sofaen, nogle ved bordet, og andre stod op og spiste, så der var 

familie og nærvær for alle pengene. En anden aften var jeg til fødselsdag 

med Ashley og alle kvinderne i hendes familie. Tanter, søster, kusiner, 

grankusiner, og nogle relationer så langt ude, at de ingen titler til hinanden 

havde, men hyggeligt var det.  

  En anden tradition forgik ved Ashleys bedstemor, en sød ældre dame som 

børnene kaldte ”Nanny Shake”, fordi de altid fik milkshake, når de var i 

byen med hende. Om søndagen mødtes de, der kunne, hos Nanny Shake til 

pizza og pommes frites. Det 

var forskelligt, hvem der kom, 

men oftest var der et par af 

Ashleys, søskende, mostre og 

onkler, fætre og kusiner, og så 

blev der bestilt pizza efter 

antal. Det var altid hyggeligt 

og spændende at se, hvem der 

dukkede op.  

  Efter en måneds tid i 

Maitland var det tid til at 

besøge Daves familie i 

Brisbane, ni timer i bil fra 

Maitland. Dave og børnene 

skulle på ferie i to uger, mens 

Ashley var frivillig ved et 

cykelløb, der støttede børn 

med kræft: Camp Quality. Jeg 

sagde ja tak til at tage med 

Dave og børnene, det var jo en 

god mulighed for at se mere af 

Australien. Sammen med 

Dave, Brody og Ellen så jeg 

Camp Quality cykelrytterne 

køre fra start ved Gold Coast. 

Ferien gik med camping på 

standen, udforskning af 

Brisbane City, besøg i Big 

Banana, middag hos Daves venner og sidst men ikke mindst mødte jeg 

Daves familie, og endnu engang blev jeg mødt med åbne arme. Det var et 

trist farvel til Brisbane og Daves familie, men tiden ville vise, at det ikke var 

sidste gang, at jeg så dem og den dejlige by.  

  Familien inviterede mig med til alt og alle behandlede mig som en del af 

familien. Vi var blandt andet på dagstur til Dubbo Zoo, hvilket var fire 

timers køretur ind i landet. Afstandene i Australien er enorme, og derfor har 
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Australierne et helt andet forhold dertil. Da vi ankom til Dubbo Zoo regnede 

det, og det blev det ved med. Så efter to timers kørsel rundt i den store 

zoologiske have i en lille golfvogn, besluttede vi os for at vende næsen 

hjemad. Så det blev til otte timers køretur, for bare to timer i zoo. 

  En bedre tur var det, da vi camperede i Newcastle sammen med nogle af 

Ashleys og Daves venner. Newcastle er en kystby, som ligger en halv times 

kørsel fra Maitland, så vi hyggede os ved stranden og på campingpladsen.  

  Vi havde også besøg i en uges tid af Daves søster og hendes familie, hvor 

vi var på en dagstur med sightseeing i Sydney, og et par uger før jeg forlod 

familien, var vi igen i Brisbane for at besøge Daves familie. Det var varmt 

og det meste af tiden blev tilbragt i poolen hos Daves storebror.  Udover 

dagsturen og ferierne var vi ofte oppe på familiens farm, som Ashleys 

bedstefar havde drevet, men som nu var en ”fritids farm” for Dave og for 

Ashleys onkler. Det var et skønt sted, og da familiens bil var en stor 

firehjulstrækker, var der ikke noget i vejen for at køre rundt på 

græsmarkerne i den.  

Det var også ofte, at vi mødtes med nogle fra familien til en kop kaffe i det 

lokale storcenter eller på en cafe. I Australien er daginstitutioner ikke så 

udbredte som herhjemme, og da det var billigere at have en aupair end en 

barnepige, var der heldigvis rigtig mange aupairs i området, hvor jeg boede. 

Jeg blev gode venner med franske Chloé og tyske Marie, men mødte udover 

dem rigtige mange nationalliter og også en enkelt dansker. Vi var ofte på 

stranden i Newcastle eller udforskede områdets storcentre, og en tur i 

biografen og lasergame blev det også til. Vi var også i Sydney flere gange, 

da man kunne tage et tog hele vejen fra Maitland.  

Ellers havde jeg mulighed for at låne en af familiens biler, og så tog vi ud og 

udforskede naturen. Jeg havde også en weekend i Melbourne, hvor jeg 

mødtes med en veninde fra Ringkøbing, som havde studeret et semester i 

Townsville. I oktober fyldte Ellen to og Brody fire med en uges mellemrum. 

Så der var stor havefest gange to og på Ellens fødselsdag nåede temperaturen 

op på 40 grader - det var blevet sommer i Australien. Da de var de første i 

familiens næste generation, var der mange gaver, rigtig mange gaver, og igen 

var hele familien samlet til mad og drikke. En af de største oplevelser var 

julen. Allerede en måned før juleaften blev juletræet af plastik fundet frem 

og pyntet, men det var svært at komme i julestemning i 35 graders varme. 

December gik og mine julegaver fra Danmark ankom med posten sammen 

med lidt juleslik, hvilket gjorde godt. Den 24. om aftenen var vi i udendørs 

kirke og derefter var hele familien hjemme ved Nanny Shake og spise 

sandwich og snacks. Da vi kom hjem samme aften, blev der lagt gulerødder 

frem til rensdyrene og Pepsi Max til julemanden, da Brody mente, at det var 

det, han drak. Den 25. om morgenen gik det løs. Julemanden havde fyldt 

pladsen under træet med julegaver som tak for Pepsi Max, og de blev åbnet, 

inden hele familien kom til morgenmad. Der blev udvekslet gaver på kryds 
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og tværs og der blev spist en stor morgenmad. Julemiddagen forgik hos 

Ashleys moster, hvor hele familien igen var samlet. Der var kæmpe julebord, 

og da vi gik død i maden, blev der fundet spillet ”Pie Face” frem. 

Aftensmaden skulle vi jo heller ikke snydes for, så den blev indtaget ved 

Ashleys mor og vi sluttede juledag af stopmætte, men rigtig glade. 

Alt har en ende, og det havde mit ophold også. Den 2. februar tog jeg afsked 

med min fantastiske værtsfamilie. Jeg skulle videre ud og opleve verden 

sammen med en veninde, som jeg skulle mødes med i Sydney. Aftenen 

inden sagde jeg farvel til min værtsfar, da han skulle op midt op natten for at 

arbejde, og efter et langt knus og lidt tårer, gik jeg i seng, men sov ikke 

særlig meget. Jeg vidste jo, at næste morgen skulle jeg sige farvel til Ashley 

og børnene. Det var ikke et let farvel, og efter flere knus, tårer og 

afskedsgaver, blev jeg kørt til stationen. Dette var det sværeste ved hele 

eventyret, men heldigvis var minderne intakte og flere oplevelser ventede 

forude. Destinationen hed nu Sydney, og derefter en jordomrejse, inden jeg 

igen fik fødderne på dansk jord. 

 

*************** 
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Et gammelt gravminde fra Vedersø kirkegård 

Det ældste bevarede gravminde fra Vedersø Kirkegård findes nu inde på 

Ringkøbing Museum. Indtil udgangen af 2018 kan den ses på Vedersø 

Egnsmuseum. Det er en egeplanke, 172 cm lang, 53 cm bred og 19 cm tyk – 

måske et stykke skibstømmer fra et strandet skib. 

Hele overfladen er tæt beskrevet med udskårne bogstaver. Allerøverst står: 

Her er mit hvilested,                                                                                           

med jorden mig bedække,    

mens lad mig sove her i fred,                                                                               

til Jesu mig opvækker. 

 

Herunder hviler de jordiske af den i livet                                                         

erlige og velagte unge karl, Anders Chrestensen,                                                                    

fød i Synderbey i Nesum  i aaret 1794 den                                                               

23. august og døde i Veddersøe Mølle den                                                    

18. november 1818. 

Min tid var her kun stakket,                                                                                       

som hvad i gaar  blev  snakket,                                                                            

men nu begynder ret                                                                                           

min himmellevemaade,                                                                                    

hvor synd og død og vaade                                                                                    

er i all evighed forgiæt. 

Før var jeg Eders glæde,                                                                                          

nu sorge i og græde,                                                                                                        

da jeg er vel forvart.                                                                                                        

Naar i det ret betragter,                                                                                       

og hvad Gud giør høyt agter, 

skal Eders taarer tørres snart.  

 

Naar I skal see mig træde                                                                                     

for Gud i brudeklæde                                                                                          

med livets krone paa,                                                                                         

med seyrens skiønne palmer,                                                                           
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med Himlens frydesalmer                                                                                   

for lammet yndefuld at staae. 

Farvel, jeg afsked tager.                                                                                      

Den sorg, som I nu smager,                                                                                 

vel andre flere ske.                                                                                               

Gud Eder selv ledsage,                                                                                        

saa skal vi uden klage                                                                                

hverandre snart for thronen se. 

Gud giver ham en glædelig opstandelse paa den yderste dag. 

Det er påfaldende at den unge møllersvend har fået et så markant monument. 

Måske er han omkommet under sit arbejde på møllen?  Det kunne godt ligne 

den navnkundige Vedersø-møller Niels Møller, at lægge sådan et gravminde 

for et ungt menneske, som har arbejdet i møllen. Niels Møller, som ejede 

Vedersø mølle dengang, var kendt for sin store rundhåndethed. Det var Niels 

Madsen, kaldet Niels Møller (1770-1848), der ved sin enestående gæstfrihed 

mod vejfarende gjorde Vedersø Mølle kendt viden om.    
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På vej til bedstemor 
Af Marie Kolby 

Det er en sommersøndag eftermiddag midt i 50erne, vi skal besøge 

bedstemor i Mejlby i Stadil, men først skal til kaffetid. Jeg er 10-12 år og får 

lov at gå i forvejen og på vejen vil jeg fortælle om de mennesker og boliger 

jeg går forbi. 

Jeg starter, hvor man kører ind i Vedersø syd fra, der boede jeg med mine 

forældre og 2 søstre. 

Den første jeg kommer til er Johanne og Niels Peder Iversen, (Niels Peder 

Ywsen) Bjerregårdvej 23B. Han var hele min barndom mælkekusk og noget 

af det rareste menneske, jeg har kendt og kunne man få lov af mor, at 

komme med ham på hjemvejen fra mejeriet en sommerdag, så var man 

heldig. Fra os 

kørte han om i 

Møllebyen, Ny-

vej var ikke an-

lagt og drejede 

ind til venstre 

forbi husene og 

hen forbi Gerda 

og Hans Søn-

derby, Nyvej 9, 

de fik børnene 

Verner, Anne 

Kirstine og Le-

ne. (Gården er i 

dag nedrevet). 

Videre hen af 

Nyvej, forbi Pe-

der Larsen (spejderhuset) nummer 11og videre til Jenny og Jens Jansen 

Nyvej 13 med børnene Jørgen 1946 og Grete 1952 og hen forbi Kirstine og 

Karl Pedersen Nyvej 20, de var da nygifte og fik senere sønnen Aksel. Nu 

gik turen helt ud til Metha Graversen, Mælkevejen 6, der boede hun sammen 

med sin mor. Det var langt ude, men en flot strækning, hvor lyngen og 

swotbær (revling) stod langs med hulvejen. Der var så fredfyldt, hestene der 

gik langsomt, der sad man med benene dinglende ud over bagende af 

gummivognen og solen skinnede. På tilbagevejen (Mælkevejen) op til 
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venstre, der boede Frida og Sigvald Thornvig i nummer 4, Sigvald var blandt 

andet murerarbejdsmand og de fik 5 drenge Alfred 1947, Poul 1948, Peder 

1951, Karlo 1954, Bent 1960 

og Jørgen 1962, derefter 

kom vi forbi Thomas Hal-

kjær på højre hånd, (i dag er 

huset væk).  Han havde byg-

get et hus af betonblokke, 

hvor der var beboelse i den 

ene ende og så havde han 

hønsehold i den anden. Der 

kunne man købe æg, videre 

gik det forbi Kresten Kik-

kenborg, Nyvej 18, han hed 

måske noget andet, men det blev han kaldt. Han var ungkarl og boede 

sammen med sin mor.  Længere henne i nummer 2 boede Kathrine og Peder 

Pedersen. Peder var arbejdsmand, de havde 4 børn Else 1946, Henning, Kaj 

og Maren 1952, nu var mælketuren næsten til ende, over vejen og hestene 

var næsten hjemme ved Johanne, de havde 6 børn Karen 1927, Helga 1928, 

Mary 1930, Niels 1937, Tove 1942 og Erling 1944.  

Nå, jeg må videre op ad Bjerregårdvej forbi Emma og Hans Thornvig med 

pigerne Anne Grethe 1946, Ruth 1947 og Dagny 1949. Overfor var der på 

det tidspunkt bygget et træhus, hvor Asta Thornvig boede sammen med 

sønnen Georg. Hos Hans Thornvig kunne man blandt andet få sin cykel 

repareret og lappet.  

Nu var der et langt 

stykke at gå inden ejen-

dommen, hvor Mar-

grethe og Jens Peder 

Jensen Bjerregårdvej 

23A (P. Fywer) boede, 

de var barnløse. Henne 

på Røglevej boede Stin-

ne og Svend Thornvig 

(café Røglen). Stinne gjorde rent på skolen og kom hver eftermiddag, når vi 

var færdige og skulle bære asken ud og brænde ind til kakkelovnene og 

meget andet. De havde også børn, men dem har jeg ikke kendt. Ejendommen 
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er i dag revet ned. Rigmor og Aage Bro, Røglevej 6, boede med drengene 

Vagn 1946 og Jørn og i nummer 8 boede Elna og Jens Kolby på 

ejendommen Lillevang med børnene Inga 1942, Johan 1945 og Henning 

1952. Jens var i mange år mælkekusk både til Vedersø og Stadil mejerier.  I 

nummer 10 boede Jenny og Valdemar Blæsgaard og havde børnene Ellen 

1939 og Arne 1949.  

Tilbage på Bjerregårdvej til venstre inden Bakvej lå en lille ejendom. Der 

boede ungkarl Harald Eskildsen. Ejendommen er i dag revet ned. 

På Bakvej 1 boede Marie og Thormod Dybkjær, de var søskende. Marie var 

uddannet syerske og havde fine eksaminer. Hun var rigtig god til at sy og 

levede af det. Hun kunne vende og dreje en gammel frakke og få det til en 

smart jakke, men hun havde meget svært ved at få det færdigt. Mange har 

siddet i hendes stue og ventet på at sidste sting blev syet, men så kunne de jo 

se hendes fine glasbord, hvor der under pladen lå tørrede hortensiablomster i 

meget fint mønster. Jeg har selv siddet der både som barn og voksen. 

Thormod var ikke meget for social kontakt og levede sit eget liv. 

Ejvind Nymark og Maja boede i nummer 3 og de fik fire børn, Jens 1954, 

Peder 1957 Ellen 1960 og Tove 1969. 

Bakvej 5, der boede Else og Jens Chr. Larsen, de havde 6 børn Ingrid 1942, 

Kaj 1943, Kris-

tian 1945, Ma-

rie 1947, Jakob 

1948 og Nanna 

1952. 

Til højre i et 

lille hus boede 

Mouridsen, de 

havde to børn, 

som var voksne 

Henry 1931 og 

Lilly. Deres na-

bo i nummer 4 

var Anna og 

Evald Bach, der voksede Knud 1944, Maren 1946 og Andreas 1948 op. 

Forneden af en lille grusvej til venstre ligger Bakvej 9. Her boede Ingeborg 

og Ejner Jensen med børnene Ejgil 1950, Tove og Inga 1952 og Marianne 

1960. Længere henne ligger en ejendom, hvem der boede der på det 
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tidspunkt kan jeg ikke finde ud af og længere ude ejendommen Bakvej 11, 

som Henry Mouridsen ejede i mange år. Nå, jeg må tilbage, hvis jeg skal nå 

at komme til bedstemor til kaffetid. Ude på Bjerregårdvej igen, kan jeg se 

hen til nummer 21(Æ Vinge), der boede Hans Eskildsen med sin mor 

Maren,. Gården er nedbrændt og i dag står det et hus. I nummer 19 boede 

Trankjærs, de var gamle dengang, senere blev det til hjemmet for Lily og 

Tjalma Trankjær. Jeg går videre hen forbi Bjerregårdvej 28 Stinne og Svend 

Nørgaard, som havde tre børn Birthe 1949, Leo 1950 og Else 1958. Op af 

den ”store” bakke og indtil venstre går vejen Gilhøj. En vej jeg stort set 

aldrig er kommet på, men i nummer 2 boede enkekonen Maren Høj og to 

sønner Jens Peder 1936 og Ejvind 1939. Marie og Hans Nørgaard, Gilhøj 6, 

de havde børnene Johannes 1936, Bent 1937, Johanne 1940, Ester 1942 og 

Karl Anker 1949 nummer 4 ejedes af Jens Jensens og de havde to børn Knud 

1929, Jens Christian 1927.  

Helt ude boede kogekonen Mine sammen med sin mand, Peder Kirkegaard. 

Mine kom rundt i sognet og i Forsamlingshuset, når der skulle laves mad til 

fest, de fik 10 børn Dagny, Jenny, Charlotte, Mary, Nelly, Jens Kr., Ingrid, 

Erna, Ida og Anne Grete alle født før 1932. Mine og Peder Kirkegaard havde 

engang en døbefont fra Vedersø kirke. Det er den der står i kirken i dag.” 

Kaj Munk fortalte: “Vores døbefont har været grisetrug i en gård i Vedersø. 

Men den er god nok som døbefont alligevel”. ” 

Nu nåede jeg op på toppen af bakken og for at komme nemt til bedstemor, 

går jeg ned af markvejen til højre forbi Dybkjær, hvor Anne og Knud 

Nørgaard boede med døtrene Maja og Inge Marie. Markvejen går til Mejlby, 

hvor bedstemor boede ved morbror Svend og Frida og kusine Lise 

Margrethe. Jeg kunne ikke komme hurtig nok og nu gjorde jeg noget som 

gør, at jeg i dag kan huske turen. Der var en stor fenne, hvor der gik en stor 

flok køer langt væk. Jeg gik ind for at korte vejen af. Hvad jeg ikke vidste 

var, at køer er nysgerrige. Ret hurtigt havde de set mig og kom de løbende 

efter mig. Aldrig tror jeg, jeg har været så bange. Jeg løb alt, hvad jeg kunne 

og kom godt ud igen på den anden side. Aldrig siden har jeg vovet mig ind 

på en mark med køer. Jeg kom godt op til bedstemor på Mejlbyvej 8 og det 

blev en god eftermiddag, som det plejede. 

Fotos fra ”Danmark set fra luften” 

 

*************** 
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Motionsholdet Stadil – Vedersø 1997-98 

 

 

Bagerst fra v: Aksel Mortensen, Holger Gravsholt, Kristian Kamp. 

2. række: Kirsten Olesen, Niels Nielsen, Karen Nielsen, Kirsten Ramsgaard, 

Joan Kohout, leder Mette Christensen. 

3. række: Ellen Kamp, Marie Andreassen, Frida Mortensen, Ane Grete 

Jørgensen, Astrid Andersen, Anna Nielsen. 

4. række: Egon Kolby, Aage Mikkelsen, Jørgen Olesen, Egon Pedersen, 

Niels Kildal-Høgh. 

 

 

*************** 
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Stadil-Vedersø, drengefodbold cirka 1986 

 

 

 

Bagerst fra v.: Leder Anders Aarup, Mads Aarup, Torben Graversgaard, Lars 

Kolby, Morten Jørgensen. 

Forrest: Morten Paakjær, Kaj Pedersen, Brian Groth, Christoffer Hedevang. 

 

 

*************** 

 

 



31 
 

På hotel - uden for sæsonen 

Af Helle Nørgaard 

”Tag det her – og det her. Jo flere jo bedre. Det går jo til et godt formål”.  

Den der beske, bitre smag af limen bag på frimærker…. Den får mig i 

julestemning.  

 Vi er i starten af 1970’erne, og det er vinter på hotellet i Vedersø.  

Far griner og øser gavmildt ud af den mappe, alle frimærkerne opbevares i. 

Om sommeren sælger vi postkort og frimærker til turisterne. Men nu er det 

vinter - et godt stykke ind i december, hotellet er julelukket, og vi skriver 

postkort til morgennisserne, som hver morgen i radioen udtrækker vindere 

blandt de mange, der har sendt overfrankerede breve og kort ind til fordel for 

Dansk Radiohjælpefond. 

 Og vi plastrer kortene til i alskens 

danske og udenlandske frimærker, så 

der næsten ikke er plads til at skrive 

adressen.  

 Vi sender ind hvert år til jul og lytter 

med hver morgen, mens kalenderlyset 

tæller ned. Vi vinder aldrig noget, men 

pyt med det. Vi er en familie, der har 

noget sammen. Lyden af morgen-

nisserne er lyden af hygge og mere tid. 

Vi ved, det kommer, når vi bliver 

omfavnet af duften af de hyacinter, mor hvert år i december stiller frem oppe 

i lejligheden på første sal på hotellet.  

 Om aftenen de sidste dage op til jul er der også Knas & Quiz i radioen. Det 

passer lige med, at vi laver konfekt og bager pebernødder, mens vi hører det. 

Det er meget sjældent, vi er samlet om noget i køkkenet i lejligheden. Resten 

af året spiser vi sammen med personalet nede på hotellet. 

 Mor har rullet den lettere klistrede pebernøddedej ud efter mormors opskrift. 

Den skal helst ligge koldt natten over, for så er den nemmere at skære ud. 

Heldigvis er der masser af plads til bakkerne med de mange dejpølser på et 

af de hotelværelser, der bare står tomme og kolde i julemåneden. Det kan 

også være her, vores julegaver ligger gemt, og vi kredser om værelsesgangen 

lige bag lejligheden, men får besked på at holde os væk. Det er svært, 

efterhånden som sådan et værelse fyldes med gaver, konfekt og kagedåser. 
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 Dagen før jul forsvinder nogle af gaverne igen. De er til personalet. Det er 

hyggeligt at køre turen med far rundt til Vedersø, Stadil, Tim og andre steder 

og aflevere en julehilsen – og også lidt spændende at se, hvordan folk bor. 

De er meget tæt på vores hverdag, fordi vi bor der, hvor de arbejder – men 

nu får vi en kort mulighed for at snuse til deres. Og når hotellet er julelukket, 

har vi også tid til at være en helt almindelig familie. 

 Turen rundt med gaver kan nemt tage nogle timer. Når vi kommer hjem, 

indtager far det varme køkken på hotellet og steger ænder. Det er nemmere i 

den store ovn dernede end i den 

almindelig husholdningsovn oppe 

i det lille køkken i lejligheden.  

 Juleaften kommer farmor og 

farmor fra Tim. Far er enebarn, så 

de er sikre hvert år. Mormor og 

morfar har fem børn og endnu 

flere børnebørn, så de er lidt mere 

sjældne gæster, men vi har dem jo 

også i hverdagen, da de bor i det røde hus lige over for hotellet. 

 Farmor og farfar bliver altid og sover. Vi har værelser nok på hotellet. Og 

næste formiddag, mens mor og far gør klar til julefrokost og flere gæster, 

følger den obligatoriske gåtur i klitterne, hvor Bo og jeg bare går og venter 

på én ting: At farfar med højlydt trompeteren fordøjer julemaden. 

Vi griner henrykt, og farmor protesterer småfnisende og forgæves: ”Næ… 

men Johannes da...” 

Og så kommer farfars standardforsvar, som vi stadig bruger i familien: ”Det 

er tilladt i fri natur”.  

Og den var der jo nok af i Vedersø Klit. 

 Der var vinter- og efterårsdage, hvor det virkede som om, man var den 

eneste i hele verden. Stranden var tom, og man kunne synge så højt, man 

lystede. Sammen med pigerne fra Campinggården byggede vi huler af 

drivtømmer i klitterne, stjal cigaretter i den lukkede butik og smugrøg i 

bunkerne. Hvis man nu kun stjal én pakke Kent, én pakke HB og én pakke 

Rocky Mountains fra hele kartonen, så var der nok ikke nogen, der opdagede 

noget. Pia var et år ældre end mig og fik besøg af Marianne og Annie fra 

Stadil. De var seje og lidt skræmmende, og de kunne ryge rigtigt og sagde, at 

hvis man bøvsede, var det tegn på, at man inhalerede.  
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 Sommerhusene var tomme, og vi kunne uhæmmet gå hele vejen rundt om 

huset og glo ind af alle vinduerne. Dengang tog de fleste virkelig ordet 

sommerhus meget bogstaveligt, men en sjælden gang blev et af dem beboet 

uden for sæsonen. Nogle uger en vinter boede der en dame fra København i 

Lises gule hus tæt ved p-pladsen ved stranden. Lise var selv fra hovedstaden 

og sådan lidt hippieagtig, men vældig sød. Damen, der nu boede i hendes 

hus, gik ture, men kiggede aldrig på en, når man gik forbi hende på 

grusvejen mellem huset og købmanden. Jeg kunne se, hun var trist, men 

forstod ikke hvorfor. De voksne sagde, at hun var forfatter og vist nok havde 

forsøgt at tage sit eget liv. Lige der på grusvejen mellem klitterne og hotellet 

krydsede Tove Ditlevsen min barndoms gade. Jeg vidste bare ikke, hvem 

hun var.  

  Selv om der var mere stille 

om vinteren, så fyldte week-

endophold og selskaber stadig 

en del. I hverdagene var de 

eneste sikre gæster æ kårle – 

fire-fem ungkarle, som kørte 

fra deres respektive gårde til 

hotellet og hver dag klokken 12 

satte sig tavse ved det første 

bord lige for på verandaen. Her 

indtog de dagligt to retter – 

søndag tre – for så fik de varm 

mad hver dag. Prisen var lav, 

for det var kokkene, der be-

stemte menuen af gårsdagens gode rester. En kande vand på bordet – og i 

weekenden nogle gange en enkelt øl.  

  Det var mest i efteråret og det tidlige forår, vi kom på en af familiens 

sjældne udflugter. Vi besøgte andre restauranter og hoteller og især mor og 

far nød at lade sig opvarte. Vi nød bare at være sammen. De bedste steder 

var dem, der også havde en legeplads. Men vi var jo ikke hotelbørn for 

ingenting. Mor og fars yndlingshistorie, som de aldrig blev trætte af at 

fortælle, går på en stakkels tjeners møde med Bo, som dengang vel ikke 

engang var begyndt i skole. 

  ”Og hvad skal du så have, lille ven? Vi har fiskefilet eller pølser og 

pommes frites”, tilbød tjeneren. 
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Bo nedlod sig ikke til at svare på den slags barnagtigheder, men sagde blot: 

”Jeg vil gerne starte med et stykke franskbrød med ferskrøget laks, og så vil 

jeg gerne bede om en mørbradbøf med løg”.  

Det fik han. 

  Et yndet udflugtsmål var også familiebesøg, blandt andet hos mors 

søskende, men endnu bedre – og en fest på alle måder - var det, når hele den 

store familie var samlet på hotellet uden for sæsonen. De færreste har 

sengepladser til så mange tanter og onkler, fætre og kusiner, men her var der 

plads til alle. Kælderen var fyldt med sodavand og værelserne med senge, 

man kunne hoppe i.  

  Det var ofte mormor og morfar, Elna og Kr. Larsen, som havde hotellet 

frem til midt i 70’erne, der samlede flokken til familiefester. Så var der 

dækket op i salen, og efter en treretters og dertil hørende vine, var der kaffe 

og likør i de tilstødende lokaler. Flere ville gerne have en snaps i kaffen, men 

det synes mormor ikke, man kunne sætte på bordet, når præsten var med til 

festen. Hvem der så fandt på at hælde snapsen i de hvide porcelænstekander 

ved jeg ikke, men der var rift om tekanderne, og selv pastor Overgård, der 

konfirmerede mig, kom hen og udbad sig lidt te i kaffen. 

   Jeg var ni år, da filminstruktøren Knud Leif Thomsen (mange år efter Carl 

Th. Dreyer) igen bragte dansk film til Vestjylland. Han havde forelsket sig i 

området og købt en gård i Husby, og i 1971 installerede han skuespillere og 

filmhold fra København på hotellet i Vedersø og gik i gang med 

indspilningerne af Blichers Hosekræmmeren. Oh magien, når man gik 

igennem de to stuer, som normalt var spise- og dagligstue for 

sommerpensionærerne. Nu rådede kostumeafdelingen her, og der var 

overskud til at lade en niårig, vestjysk pige svæve rundt og forsigtigt røre 

ved alle herlighederne.  

   I nogle herlige uger kunne jeg ikke komme hurtigt nok hjem fra skole. 

Med lidt held var hele holdet samlet til frokost, og der var gode penge at 

tjene ved at gå rundt ved bordene og tage imod bestillinger på cigaretter og 

formiddagsaviser. Så af sted over til købmanden på den anden side af vejen 

og tilbage og aflevere varerne og inkassere adskillige mønter for 

ulejligheden.  

  Den sødeste var Lily Broberg, men den pæneste var Niels Hinrichsen – det 

synes i al fald serverings- og køkkendamerne, så da jeg en søndag var 

udkommanderet sammen med far til at servere flæskesteg for alle statisterne 

på Hjerl Hede – og vi skulle have denne adonis med i bilen sammen med 
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store gryder med sovs og kartofler - turde jeg næsten ikke trække vejret. Han 

mælede ikke et ord hele vejen. Han var nok vant til at køre lidt mere 

standsmæssigt. 

  Tre år senere i 1974 vendte Knud Leif Thomsen tilbage med et nyt filmhold 

anført af Lise-Lotte Norup i titelrollen som Rapportpigen. Ja… en lettere 

aparte titel i det vestjyske, og jeg fandt hurtigt ud af, at hende kunne vi ikke 

så godt lide. Ikke alene gik rygtet ved køkkenbordet i personalestuen, at hun 

løb splitternøgen rundt i klitterne. Hvad værre var – hun havde klaget over 

hotellet, fordi der ikke var bad på værelset. Sådan en fin københavnersnude.  

Og så var der ham den langhårede abekat, der bare kom vadende ud i mors 

kolde køkken og efterlyste noget at æde langt op af formiddagen. Ham bad 

min mor meget bestemt om at forføje sig, men hun kunne jo heller ikke vide, 

at det var én, der hed Sebastian, som skulle lave musik til filmen. 

  Næe… så var Kirsten Rolffes anderledes sød, når hun sad med sin kryds-

og-tværs ved køkkenbordet – og for min skyld købte hun endda en 

børneudgave, vi kunne hygge os med.  

  Og forkælelsen ville ingen ende tage. Jørgen Hinsch var produktionsleder 

på filmen og invaderede bogstaveligt talt min fars kontor i flere uger. De to 

havde det rigtig sjovt, men præcist hvad min far tænkte den dag, Jørgen 

sendte mig i skole med invitationer til en klassefest – skrevet på fars 

skrivemaskine og hotellets brevpapir (af Jørgen) – det ved jeg ikke.  

Men jeg kan huske, at vi fik hakkebøffer til festen – og vist nok is til dessert.  

 

*************** 
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En hjemstavnsdigter fra Vedersø (Knud V. Larsen) 

 
Vi lever i en robust tid, hvor poesien ikke rigtig regnes. Det har naturligvis 

sine årsager. En imponerende teknisk udvikling har længe haft 1. prioritet. 

Og kampen for kønnenes ligestilling bærer nok også en del af skylden, fordi 

den har ”afromantiseret” en af poesiens fornemste inspirationskilder. 

 

Goethe bekendte i sin tid, at ”det evigt kvindelige drager os opad”, og Karen 

Blixen fastslog, at ”kærlighed uden kniplinger er en mådelig affære”, men 

den moderne kvindes efterligning af mandsrollen i adfærd og klædedragt er 

et hårdt slag for lyrikken.  

 

Den har i lang tid ikke rigtig kunnet svinge sig op, men både formelt og 

indholdsmæssigt bevæget sig i lav flugt. 

Rim er der efterhånden ikke meget af, 

hvorfor man også har kaldt disse 

frembringelser ”knækprosa”. Indholdet 

synes i mange tilfælde at fortabe sig i 

”problemer”. 

 

Så er det velgørende at møde en 

digtsamling som Knud V. Larsens. Hans 

”Vestjyske Digte” vil vise os noget 

smukt, vække og appellere. 

Knuds nærmeste venner og kammerater 

har vel ikke kunnet undgå at mærke hans 

interesse for sprogets udtryk og sans for 

poesi, men kun få eller ingen vidste, at 

han gemte digte i skuffen. 

 

De nu udgivne historier hidrører fra 40 år, men er ikke ordnet i tidfølge. Det 

sidste digt i samlingen er skrevet først, i 1932, da Knud tjente på Stevns. De 

fleste har intet årstal, nogle er i øvrigt uden overskrift. Enkelte burde måske 

have været udelad, fordi de er af mindre lødighed. 

 

Næsten alle lyrikere har deres litterære forbilleder. Hvem er Knud mon 

blevet inspireret af? Han nævner selv Nis Petersen og Valdemar Rørdam. Og 

da han er vokset op i Vedersø, og ungdomsårene faldt sammen med Kaj 

Munks virketid i sognet, ligger det nær at spørge, om det har haft betydning 

for digtene. 

 

Knud oplyser, at han har vist sine første forsøg til Kaj Munk, som sagde, at 

”der var noget i dem”. Men digterpræstens egen lyrik har ikke spillet den 
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store rolle for ham. Derimod har Kaj Munk tydeligt haft afgørende 

indflydelse på Knuds livssyn. De stærke impulser til en national holdning 

mærkes gang på gang i digtenes emner. Der er appeller om 

modstandskampen, om norden og Finland og Sydslesvig. 

 

Mindedigtet om Kaj Munk fra januar 1944 vidner om, hvor stærkt tabet 

dengang føltes, men også om styrken i efterklangen. 

 

I din stærke, ildfulde stemme 

var Brisens Karskhed og Glød; 

en storm af betagende Vælde – 

et Lune saa smeltende sprød. 

Nu tier han, Skjalden, men Sangen 

skal tone i Slægternes Gang; 

han faldt – men over Norden 

gaar et Sus af hans Vingefang. 

 

Den unge frihedskæmper Kristian Ulrik Hansen får også en minderune. Han 

havde den opgave at organisere modtagelsen og fordelingen af de våben, der 

blev nedkastet i Jylland og fik således også med Torstedgruppen at gøre. 

Han var et par gange hos Knud i Vedersø. Første gang kort før jul 1943, 

siger han: ”Tror du, Kaj Munk er hjemme? Jeg vil gerne hilse på ham”. 

Han var så oppe i præstegården. Sidste gang, Knud var sammen med ham, 

var i Torsted Forsamlingshus en søndag formiddag, hvor gruppen planlagde 

en våbenmodtagelse.  

”Det, vi skrev op, brændte vi i askebægrene. De tog ham kort efter, men 

tyskerne kunne ikke knække ham med tortur”. Han blev skudt i Ryvangen 23. 

juni 1944. 

Digtet til Kristian Ulrik Hansen er skrevet i majdagene 1945. Det er stærkest 

i anslaget i første vers, der beskriver den nye dag for Danmark, som han 

kæmpede for og troede på: 

 

Nu stiger Sol over Lande, 

nu jubler, hvad før var tyst. 

Nu stiger af stormomrørte Vande 

den Dag, du bar i dit Bryst.  

 

”Vestjyske Digte” er straks blevet meget efterspurgt – en usædvanlig skæbne 

for en digtsamling i disse år, hvor lyrik næsten ikke er til at sælge. Hvad kan 

grunden være til den gode modtagelse? 

Hvad formen angår, er Knud ikke moderne. Han skriver ikke knækprosa, 

men bruger rim og rytme, dog ikke helt så fast som den traditionelle lyrik. 

Knud kan godt pludselig lade rytmen skifte, og mon ikke det er bevidst? Han 
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vil ikke lade sig binde af versemålet. Formen skal først og fremmest tjene 

indholdet, som er hovedsag. 

Og her tror jeg, vi er ved en af grundene til, at disse digte har fundet 

genklang. De vil noget. De har et budskab. Knud har selv formuleret sit 

”program”: 

 

Et Digt skal bringe et Budskab, 

der rammer som Stød i Lur; 

ellers bør det forsvinde 

i Kurven med Makulatur. 

 

Et Digt skal fænge, ildne 

og optø det nedstemte Sind, 

maa kunne glæde og fryde, 

saa Taaren væder din Kind. 

 

Som eksempel på Knud V. Larsens evne til at forme en appel vil jeg 

fremhæve ”Bud til Garcia”, hvis tone får mig til at tænke på Nis Petersens 

vers om kureren, men som er et originalt digt, Knud blev inspireret til, da 

han engang for mange år siden læste om en general ovre på Kuba, der var 

forsvundet med sine folk og trængte til undsætning og hjælp. 

 

Flere af digtene indeholder hvasse udfald mod tendenser i tiden, f. eks. 

tilskudsmentaliteten (”Alt skal være gratis”) eller produktionsræset og den 

dermed sammenhørende stigende forurening: 

 

Man kan ikke leve af Fuglesang, 

sa’ en Lillebror til Pe’ Sme’. 

Om Fuglene synger Dagen lang, 

det kommer mig inte ve’. 

 

Nu rider han mod Afgrunden brat 

paa en gul Kemikaliesky, 

der sollyse Dage forvandler til Nat, 

spænder Slør over Dagværk og Gry. 

 

Men Knud kan også udtrykke sig følsomt og blidt. En aftenstemning ved 

havet bliver til tanker om ”landet bag hav”, som vi både drages af og tvivler 

på. Vil vi nogensinde nå det? Digtets slutning er herlig uhøjtidelig. 

 

Selv om Knud sætter sin frihed højest, røber nogle af digtene også betagelse 

af de jordiske engle, som han dog ikke vil lade os se på nærmere hold. Men 



39 
 

når han tager et barn ved hånden, bliver det hele så enkelt. Nænsomt og 

smukt fortæller han i et digt om ”Lille Putte”. 

 

Knud V. Larsens største inspiration er dog den vestjyske natur. Her er han 

helt på hjemmebane. Her er frisk luft, høj himmel og vidt udsyn. Vi mærker, 

at det bliver vår og sommer og efterår i Vestjylland, ser engene, søen, havet 

og skoven i skiftende belysninger og stemninger. 

 

Vi kommer, mens godtfolk sover, med ud i den lyse nat med alle dens 

herligheder, betragter efterårsskovens farvepragt og hører ræven tude en 

månenat i februar. Og hen over landet, under den høje himmel, drager 

trækfuglene, et brus både forår og høst. 

 

Det er oplevet af en jæger, en mand, der selv ”har følt en Gang et Strejf af 

en Trækfuglevinge”. 

 

Hvis lyrikeren Knud V. Larsen kan siges at have sit særlige felt, må det være 

jægersangene. I dem går poesi, frimandssind og vestjysk lune op i en højere 

enhed. De er på én gang en hyldest til Diana, kammeratskabet og 

Vestjylland. 

 

”Vestjyske Digte” taler naturligt nok stærkest til vestjyder. De er krydrede af 

den individualisme og frihedstrang, som fra arilds tid har haft hjemme på 

disse kanter og ikke er død endnu. De lader os opleve den egn, vi kender, 

med friske sanser og får os til at holde endnu mere af denne del af Danmark, 

end vi gjorde i forvejen. 

 

Knuds ”rige” er fjordlandet nord for Ringkøbing, engang egnen med de 

store rørskove. Og stedet, hvorfra han skuer ud og lytter til fugletrækket 

henover de store vidder, er Åbjerg Sø, ved hvis bred han blev født (i den 

gamle præstegård), og hovr han i den sidste snes år har haft sin standplads på 

søens sydside. 

 

Han er også Åbjerg Sø’s besynger, véd hvordan den nedgående sommersols 

stråler farver det stille vand, og kender månens ”gyldne spang” hen over den 

i septembernatten. Her har han hjemme. 

 

Skønt at skue fra min Bænk 

disse mørkegrønne Stænk 

over søens sølvblaa Flade 

vuggende som tabte Blade; 

kald dem Holme – kald dem Øer; 

Liv sig gemmer i Siv og Rør. 
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Underfuldt fik vi i Eje et Sted, 

som Sjælen kan næres og glædes ved, 

som Møjen aldrig fik ud af vort Sind. 

I Tanken sidst, naar vi slumrede ind. 

Og Soldagen gav af sin gyldne Skaal 

Velsignelse til os i topfyldt Maal. 

 

”Vestjyske Digte” er trykt og udgivet 1980 hos Poul Kristensen, Herning. De 

fine vignetter i bogen er tegnet af Ib Hjaltason i befrielsesåret 1945. Kaj 

Munks skydepram ligger endnu i kanalen ved præstegårdshaven, og møllen 

sekunderer på smukkeste måde kirken. 

C.O.  

 

(Teksten er skrevet af pastor Overgaard i Vedersø Kirkeblad december 1980 

– januar 1981 og er forkortet af redaktionen).  

 

*************** 
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Guldkorn og peberkorn 
 

Mange afviser en god ide, blot fordi den ikke er deres egen. 

 

Det bedste middel mod vrede er en smule eftertanke. 

 

Tænk hvis vi mennesker kunne bytte problemer, alle ved jo, hvordan andres 

problemer skal løses. 

 

At give slip er ikke det samme som at miste grebet. 

 

Hvis du kan glæde dig over lidt, har du meget at glæde dig over. 

 

Han æ gue venner mæ hans mund, han ka fo en te å sej, hva det ska vær. 

 

Den som ikke vil rådes, kan ikke hjælpes. 

 

Høflighed er ikke tegn på svaghed. 

 

Autoritet giver vedkommende magt, men ikke nødvendigvis respekt. 

 

Pæng er gue sager, de gjælder både sommer og vinter. 

 

Selv om man er tyk, kan man godt have tynd mave. 

 

Det er ikke den koldeste pige, der får minkpelsen. 

 

Grav brønden, før du bliver tørstig. 

 

Føst sæ sjel, å så sæ sjel, blywer der så not teøwes, ka en sjel ta det osse. 

 

Med alderen får mænd karaktertræk, medens kvinder får rynker. 

 

Det er hård kost at æde sine egne ord. 

 

Alder spiller ingen rolle, medmindre man er en ost 
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Tak til neden nævnte for gode bidrag 

 

Asger Gynther Nielsen 

Jacob Kolby 

Jakob Sophus Sørensen 

Laura Ebbensgaard 

Helle Nørgaard 

Marie Kolby 

 

 

 

 

 

Tak til bidragydere, som gør det muligt at udgive hæftet. 

Stadil Sparekasse 

Ringkøbing Landbobank 

Stadil Lokalarkiv 

 

 

 

Hæftet udgives og finansieres af: 
Stadil – Vedersø Sogneforening 

Vedersø Menighedsråd 

Stadil Menighedsråd 

Vedersø Idrætsefterskole 
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Redaktionen består af: 
 

Knud Tarpgaard  Tlf: 97 331788 

   aktarpgaard@altiboxmail.dk 

 

Marie Kolby  Tlf: 61695866 

   mariekolby@mail.dk 

 

Jette Solvig Brødbæk                    Tlf: 29268945 

                                                         hello@jettesolvig.dk 

 

    

 

 

 

Der er masser af historier, oplevelser, billeder eller andet der har relation 

til Stadil eller Vedersø. Det er ikke sikkert at vi kender dem, men det gør  

du, så kom frem dem. 

 

”Jul i Stadil – Vedersø” uddeles adresseløst til alle husstande i 

Stadil og Vedersø. 

 

Ekstra eksemplarer koster 40,00 kr. og kan købes hos: 

Stadil Købmandsgård. 

 

De seneste årgange kan ses på internettet.  

 

 

Redaktionen ønsker alle læserne 

En glædelig jul og et godt nytår. 

mailto:aktarpgaard@altiboxmail.dk
mailto:mariekolby@mail.dk
mailto:hello@jettesolvig.dk
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