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To store lokalhistorikere fra Stadil 
 

P. Storgaard Pedersen og Peder Jensen, som fik deres livs virke i Hee og 

Ringkøbing, kom begge fra Opstrup i Stadil  

  
Af Kristian Sand 

 

To af de fremmeste lokalhistorikere på Ringkøbing-egnen i 1900-årene kom 

fra Stadil. Det var P. Storgaard Pedersen (1861-1931) og Peder Jensen 

(1871-1964). De bidrog begge med utallige artikler og kronikker om 

lokalhistoriske emner i Ringkjøbing Amts Dagblad og Hardsyssels Aarbog.  

P. Storgaard Pedersen var født på en ejendom på Hedegårds Mark mellem 

Ringkøbing og Velling. Men i 1865 overtog hans far fødegården 

Vildkjærgård i Opstrup i Stadil. Efter drengeår og ungdomsår i Stadil 

startede han som 17-årig på Schmidts Seminarium i København. Han 

virkede som lærer i Madum, Holstebro og København, inden han i 1892 blev 

førstelærer i Hee - en stilling, han bestred med stor dygtighed frem til 1926.  

   

Træsko og lokal-historie  

   

Træhandler Peder Jensen, Ringkøbing, havde - lige som Storgaard Pedersen 

- sin opvækst i Opstrup, 

nemlig på Toftegård, 

Opstrupvej 4. I soldatertiden 

mistede han det ene ben og 

levede resten af livet med et 

træben.  

Han lærte at lave træsko, 

hvorefter han købte en mindre 

forretningsejendom i Nygade 

i Ringkøbing. Her drev han 

frem til sin pensionering i 

1941 en velbesøgt træsko-

handel. Om sommeren solgte 

han desuden frugt og grønt-

sager. Det fortælles, at han 

var den første handlende i 

Ringkøbing, som udstillede 

sine varer uden for forret-

ningen i sommertiden. Han 

var medstifter af Ringkjøbing Peder Jensen med familie 
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Valg-menighed og dens formand i en lang årrække. 

Lige som Storgaard Pedersen var Peder Jensen en flittig leverandør af 

artikler til Hardsyssels Aarbog - bl.a. den ofte citerede beretning ”Da 

bønderne i Stadil blev selvejere” (1941). Samme år skrev han kronik-serien 

”De gamle slægtsgårde i Stadil” i Ringkjøbing Amts Dagblad. Tre år senere 

skrev han den store kronik-serie ”For et hundrede år siden” - i alt seks 

kronikker. 

Peder Jensens artikler blev i mange år opbevaret af sønnen, lærer Olav 

Jensen, Sønderborg, og ved dennes død blev materialet overdraget til Museet 

i Ringkøbing, som venligst har stillet det til rådighed for nærværende artikel.  

Det er righoldigt og særdeles omfattende. Så hvis man er interesseret i 

samfundsforholdene, livsvilkårene og personerne på Ringkøbing-egnen langt 

tilbage i tiden, kan det anbefales at læse Peder Jensens håndskrevne 

beretninger. I det følgende gengives en enkelt af dem.  

   

En dag i engene  

   

Nu er vi i juli måned. Klokken er kun 2, da der bliver kaldt på en søvnig 

dreng, som gnider øjnene. Men rask kommer han ud af sengen. Han ved, 

hvad det gælder. Klæderne på, og så ud til vandtruget i kostalden - lige uden 

for staldkammerets dør - for at få ansigtet vasket. Sæbe bruges ikke.  

Det er endnu halvmørkt, men raskt går det ind til bordet, hvor der først er 

plukfisk og bagefter kold surgrød i kogt mælk. Når en god portion er gledet 

ned, er alle mætte og færdige til den lange køretur.  

Høstvognen med léerne og riverne står i gården og venter. Snart er hestene 

spændt for, og vognen ruller ud af porten med far som kusk. De øvrige er 

karlen, pigen, vor daglejer og mig.  

Vi følger vejen mod syd - forbi Nygård, Dalsgård, Stadil Mølle i Fuglbjerg 

og videre mod syd til målet: Æ Sønderenge - også kaldet Halkjær.  

Natten kunne være kølig, og skravvognen ikke blød som en nutidsbil at sidde 

på. Søvnen er også dårligt nok gnedet af øjnene. Men når vi kom ud i 

engene, høres léens klang i det dugvåde græs. Og så det de store vidder - 

over alt omgivet af rørskovene. Da kommer vi alle i godt humør. Nu er vi 

helt vågne. Vi oplever solopgangen. Der skabes minder for barnesindet.  
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Alt er dugvådt og morgenfriskt. Den store engflade ligger, som den fra 

naturens hånd blev afleveret til egnens beboere. Alt ånder i stilhed. I det 

fjerne ses en ræv.  

Nu holder vognen i vor eng - cirka 1 mil fra hjemmet. Hestene spændes fra 

og tøjres i nærheden af vognen. Her er foder nok til dem. Mændene har fattet 

hver sin hølé. Pigen og jeg bevæbnes med river.  

Arbejdet begynder. Græsset lægges i brede skår, som pigen og jeg må 

fordele i et jævnt lag over engen. Vi ”river af”, så græsset hurtigere kan 

”vejres”, og for at karlen i næste ”skår” bedre kan tage græsset helt til 

bunden.  

Det er behageligt at 

arbejde, mens græs-

set er vådt, og luften 

morgenfrisk. Næppe 

er vi begyndt, før 

solen hæver sig i 

øst. Den går sin 

gang, og vi passer 

vort arbejde.  

Efter første omgang 

standser vi ved 

vognen. Øldunken 

kommer frem. Den 

går fra mund til mund, og hver drikker, som han har lyst og trang. Alle får en 

kringle eller en af småkagerne.  

Samtalen går mellem mændene i nogle minutter. Men snart svinges léerne 

igen, indtil vi atter når vognen og forfriskes med øl og småkager.  

Efter cirka 3 timers arbejdstid er det spisetid. Vi lejrer os i græsset i læ af 

vognen, der er væltet for at værne os mod vinden, der kommer strygende ind 

over engene ude fra havet i vest. Lejrlivet i læ af vognen krydres ofte med 

skæmt og vittigheder. Humøret er godt.  

Indholdet af vognskrinet undersøges. Der er rigeligt af brød, smør, kød og 

pølse samt mælk og øl - og til mændene en flaske brændevin.  

Når maden er fortæret, bliver mændene liggende i rolig samtale for at hvile 

lemmerne. Så fortsætter arbejdet til hen mod middag - med små afbrydelser 

med øldrikning og småkager.  
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Der spises tre gange. Spisesedlen er den samme hver gang. Men til middag 

finder pigen dog gerne lidt ekstra - kolde æbleskiver, en skål med kold grød, 

eller hvad madmor har hittet på at overraske os med. Kogte æg er altid med. 

Og appetitten er god.  

Nu kommer den lange middagssøvn - til erstatning for, at vi blev purret ud 

tidligt i morges. Snart lyder de voksnes lange, pustende åndedrag, og en 

styrkende søvn giver nye kræfter.  

Kun jeg kan ikke sove. Alt her ude i naturen er så nyt. Alt er så stille.  

Inden arbejdet kan begynde igen, må riverne efterses, og léerne ”håres” - det 

vil sige bankes skarpe i æggen. Derefter fortsætter arbejdet, indtil de 3 tønder 

land er slået. Og kl. 5-6 er vi færdige.  

Hjemme igen får vi får vi en kop kaffe. Léerne bliver håret, og riverne 

repareret. Imens er middagsmaden færdig - ekstra god efter sådan en tur i 

engene.  

Nogen dage senere rives engene, og stakkene sættes. Vi sørger altid for, at 

stakkene bliver lige store af hensyn til delingen af høet. Hver ejer får lige 

mange stakke, og hvilken gruppe, der tilfalder den enkelte, afgøres ved 

lodtrækning.  

Fra den dag ophører fællesskabet om arbejdet. Hver gårdejer kører sine 

stakke hjem, når det passer ind i gårdens arbejdsplan.  

De dage gav minder. Ingen, der har oplevet solopgangen over en dugvåd 

eng, glemmer den.  

 

 

 

                           ***************************** 
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Notat om opstart og livets gang sidst i fyrrene  
Skrevet af smedemester Ole Præstegaard Andersen 

Hvordan var det at begynde som smed i efterkrigsåret 1946? Vi kan også 

kalde det et tidsbillede, strøtanker og lignende – nogle facts, ingen løgne, 

kun få overdrivelser.  

Jeg arbejdede som svend ude i Vesteved ved Skanderborg, da min far 

ringede og fortalte, at Stadil Smedie var til salg for 32.000 kr.  

Vi købte smedjen sidst i februar efter at have set på den én gang, mærkeligt 

for øvrigt, for der var intet, som var særligt attraktivt, til overtagelse den 1. 

april 1946, til en pris a 29.000 kr. Mon det var første gang, jyden vågnede, at 

man ikke behøvede at give alt det, der blev forlangt.  

Nå, inden hånden blev hævet, havde vi været omme ved Margrethe og Knud 

Jensen (tømrer) og få en aftale i stand om, at jeg kunne spise der. Knud er 

min fars fætter, så det var også at have et holdepunkt i den nye tilværelse. 

Reden skulle jo også sættes i stand, så magen kunne flytte ind.  

Ved handelen blev det aftalt, at jeg skulle komme cirka otte dage før april for 

at blive sat ind i forretningens gang og lære nogle nye mennesker at kende.  

Endelig oprandt den 1. april. Klokken syv stod jeg klar til at modtage den 

første kunde, efter først at have fået morgenkaffe hos Margrethe. Det blev 

min første skuffelse, for kunden lod vente på sig. Villiam (den gamle smed) 

havde ellers lovet, at der altid var arbejde nok. Ved 9-tiden kom Kristian 

Bundgaard for at få fire sko lagt – det var opmuntrende. Han var hyggelig og 

gav sig i snak, og det viste sig, at han var fra Nr. Staby, så vi var omtrent 

nabobørn (jeg er født og opvokset i Sdr. Nissum).  

Arbejdet dengang var meget traditionelt hestebeslag; det tog Jeppe nu sin 

part af, virke page ud, det var fritidsarbejde efter fyraften ved 19-tiden. De 

plage var for det meste meget urolige, skiftevis oppe i krybben og nede i 

grebningen, hårede og møgbeskidte. Når man skulle have fat i bagbenene, 

var det som at spille håndbold – den skulle snuppes i farten.  

Vi reparerede de på den tid forefaldende landbrugsmaskiner, lavede 

fjederharver, danskharver eller pigharver, hvortil vi selv smedede tænderne, 

60 i timen for to mand, den ene gerne en lærling. Vognbeslag og nye 

stivvogne. En stivvogn komplet beslået regnedes for en uges arbejde for en 
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mand. Vi nåede at lave tre vogne, den fjerde havde det nær gået galt med, 

den måtte slippes for træets pris 800 kr. – beslået for fornøjelsens skyld.  

Jeg kan huske, at der en dag stod nogle folk uden for værkstedet og 

snakkede. Så kom der en mand kørende med en gummivogn. Det var Hans 

Thesbjerg. Jeg lagde det lange øre til, for Villads Vestergaard konstaterede 

med bestemthed, at sådan en vogn i hvert fald ingen fremtid havde; den 

kunne f.eks. slet ikke bruges til møgkørsel, og den kunne punktere på de 

mest ubekvemme tider. Konklusionen var, at den holdt ikke et helt år til 

ende.  

Jo, udviklingen gik også hurtig dengang. En tør sommer som i 1947 var en 

god sommer for smeden. Hjulene blev gjesten, ringene løb af, så der måtte 

en omringning til – pris 10 kr. Når man så kunne have en 10-12 stykker i en 

varmning, var det en stor dagløn, og humøret var højt, når arbejdet var slut.  

Mens det stod på, 

snakkede vi ikke 

så meget. Astrid 

mente ligefrem, 

at vi var meget 

hidsige.  

En sådan hjul-

ringning foregik 

på den måde, at 

ringen blev hug-

get over, et pas-

sende stykke hugget væk med kold mejsel og forhammer selvfølgelig.  

Ringen skulle være 5/8” mindre end hjulet, hvis ringen var svær. Var den 

tynd eller træet simpelt skulle den kun være 3/8”-1/2”. Var det kun et enkelt 

hjul varmedes den i essen, ikke særlig godt – næ, kunne vi få 4-12 styk og få 

tændt op i hedetørvene, så gik det så let. Hjulet formelig faldt ind i ringen, så 

der måtte vand på, før den kunne løftes. Hedetørv var så velegnede til 

formålet, at ringene kunne varmes rødglødende 800-1.000 gram.  

Hedetørv var ikke noget, man sådan købte. De skulle skam bestilles om 

foråret. Så trak jeg i det pæne tøj – vasket og barberet – og cyklede op til 
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Jeppe Bondesgaard, Thorsted, og bestilte et læs til levering hen på 

sommeren.  

Min læremester Carl Jensen, Sdr. Nissum, var med oppe og købe 

forretningen. Ham har jeg altid set op til som en lille afgud, og han sagde til 

mig – Ole, nu skal du lade være med at køre land og rige rundt og heste, du 

skal blive hjemme og passe forretningen. Rådet fulgte jeg, den eneste 

undtagelse var Søren Bank, Husby Klit. Han udtalte nemlig, at nu havde han 

trukket Carl i tøjet, så nu var det min tur til at blive hjulpet.  

Men Fjordvejen var besværlig dengang. Den første gang bar jeg min gode 

cykel gennem hele Vest Stadil Fjord. Der var 30 cm. vand hele vejen. Næste 

gang sendte jeg en svend.  

Der var jo også mange vanskeligheder, der skulle overvindes. At begynde 

efter Villiam var ikke et ønskejob. Smedearbejdet var blevet alt for dyrt. Et 

slag på ambolten, 50 øre. Timeløn, 4 kr. Efter dyrekøbte erfaringer lærte jeg, 

at lodning af en gammel kaffekande, vandkedel eller varmedunk kun måtte 

koste 50 øre, ligegyldigt om det tog en halv eller en hel time.  

Ja, dyrt må det være blevet, for arbejdet slap omtrent op. Stakittet foran 

haven er et tydeligt bevis herpå, og vi havde endda lejet en svend til 100 kr. 

ugentligt + kost og logi, men det var jo billigt at leve dengang. Astrid fik 50 

kr. ugentligt til husholdning, og jeg mener bestemt, at de slog godt til.  

Jeg havde 2.000 kr. i rede 

penge at starte for, og der gik 

ikke lang tid, før ubeha-

gelighederne kom. Aftalen var 

halvt sagførersalær til hver, så 

det vidste jeg, men at han 

kunne være så ubeskeden at 

forlange 785 kr., havde jeg 

dog ikke regnet med, men 

trængslernes tid var ikke forbi.  

Jeg har fået et dejligt lån i Landbobanken til 4,75 procent i rente, men de var 

så frække, at de forlangte et halvt års rente forud, godt 1.200 kr. Det var min 

økonomi slet ikke baseret på. Kassen var fuldstændig tom. Nå, som far altid 

sagde, når nøden er størst, kan den ikke blive større! 
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Der var jo pengerigelighed (blot ikke hos os), så jeg var flere gange udsat 

for, at en kunde sagde: Du er en ung mand, du vil måske gerne have pengene 

nu, så kunne varen leveres senere. Det var varerne, der var mangel på, og det 

er ikke engang løwn.  

Ingen diskussion om den ting, det var den nemmeste tid at begynde på, ellers 

havde det heller ikke gået. Var man lidt vaks og fræk til at bestille nogle 

varer, var de solgt ved leveringen. Nå, hen på sommeren kom der nye 

strenge på klaveret. Der var pludselig noget, der hed malke-maskine og 

vandværker. Jeg solgte syv vandværker den første sommer, men fik ingen 

leveret – der var 6-9 måneders 

leveringstid.  

Jeg havde også nær glemt det 

første Dronningborg tærskeværk, 

jeg solgte om sommeren med 6 

ugers leveringstid. Der gik 2-3 

måneder, så kunne kunden ikke 

vente længere og købte en 

Vestjyden. Jeg glemte at annullere 

Dronningborgordren, så lige før jul 

stod den på jernbanestationen – på 

efterkrav!  

Penge var der ingen af, kassen 

støvede. Jeg grublede et par timer 

og syntes selv, jeg fik en strålende 

ide. Vi havde fået nogle penge i 

brudegave – dem kunne jeg sikkert 

låne. Det var nu ikke så nemt, som 

jeg havde troet, men ved at love alt – lykkedes det. Det var nok én af mine 

store dumheder, det er ikke til at komme ud af, det er i hvert fald ikke 

lykkedes endnu.  

Trængslerne var ikke forbi endnu. Efter jul stod der seks vandværker med 

rør på Tim station – efterkrav selvfølgelig. Jeg ringede derhen, om der var 

Elmston med, ellers var vandværkerne jo intet værd. De gik ud og så efter, 

og det mente de nok, der var. Der sad i hvert fald en klump på den ene.  
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Så var der kun økonomiproblemet tilbage, og den var Anders Købmand 

villig til at ordne, efter konsultation med Niels, og han var dejlig at låne 

penge af, selv om det viste sig, at der ingen motorer var med, og det frøs til 

hen i maj, så man ikke kunne komme i jorden. 

Når et vandværk så skulle installeres, motor, rør og haner var samlet, kom 

kunden dagen før og hentede delene samt værktøj på en stivvogn. Dagen 

efter tog svenden sin cykel og kørte ud og udførte arbejdet. Kosten fik han 

hos kunden. Det var meget effektivt.  

Det gamle 

værksted, som 

vi overtog, 

var ikke me-

get at prale af. 

Det var dog 

nogenlunde 

tæt i solskin 

og frost. 

Ved Knuds 

hjælp og en 

spand tjære 

blev det lidt bedre, men også kun lidt. Efter tre år begyndte vi at sysle med 

tanker om et nyt værksted, hvor der var tørvejr hele året.  

Efteråret 1949 tog byggeriet sin begyndelse. Bagbygningen til værkstedet 

blevet revet ned, men det slog ikke helt til. Den nordlige mur i værkstedet 

måtte også fjernes. Det var vinter. Det var koldt. De første timer om 

morgenen gik med at rydde værkstedet for sne, så vi kunne finde hammer og 

ambolt. Da værkstedet var klar til at flytte ind i, var det som at komme til en 

ny tidsalder.  

Der er utrolig meget at se tilbage på med glæde, og der må man ikke glemme 

sogn og befolkning.  

Én af de virkelig skønne oplevelser var, da kirken skulle renoveres – at få 

lov at lave alt det smedearbejde.  

Der skal vel også siges lidt om mit flyt herop. Flytningen gjorde min far på 

stivvogn. Al habengut bestod af et karlekammerskab, en kurvestol og et bord 
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samt en cykel, som jeg selv førte. Det kunne jo ikke gå at spilde to timer på 

en vogn, når det kunne gøres på en time på cykel! 

Det er blevet en noget sammenkogt ret med strøtanker, tidsbilleder og 

personlige oplevelser, og alt efter 1950 er gået så stærkt, at det er helt 

uinteressant.  

Jeg vil først sige tak for invitationen, og der er jo altid noget at glæde sig 

over, for så vidt jeg har forstået, er honoraret sort – blive nu ikke forarget – 

sort kaffe.  

Ovennævnte er skrevet i tidsrummet 1992-1994 efter anmodning fra 

lokalarkivet i Vedersø. Ole døde i marts 1994.  

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

 

Vores besøg hos Jessie Bowler 

Fortalt af Else og Erling Halkjær, Stadil 

Den 13.årige Jessie krydsede, på vej til skole, Themsen sammen med sin 

veninde. Veninden havde en gammel stråhat, som hun var meget træt af. 

Hun besluttede at smide den over broen og sige, at hun havde tabt den; men 

hatten lander på en pram, der sejler under broen. Sømændene sejler ind til 

bredden, og kaster hatten på land. To 16.årige drenge griber den, og afleverer 

den til veninden. Den ene af drengene hedder Ernest Thirkettle. Jessie synes 

godt om ham med det samme. Faktisk har hun mødt sin store kærlighed, som 

75 år senere ad krigens og tilfældighedens vej bringer hende til det lille sogn 

Stadil. 

Seks år efter deres første møde blev de gift i november 1942, Jessie var 19 år 

og Ernest var 22 år.  I 1943 meldte Ernest sig frivillig til aktiv tjeneste, som 

geværskytte på et Lancarster bombefly. Flyet vender ikke hjem efter 1. togt 

natten mellem den 3 og 4 september. Ernest bliver meldt savnet. De har da 

været gift i 9 måneder. 

Lancaster EE 138 blev ramt af en tysk natjager, og faldt ned ved Stadil 

natten mellem 3.- 4. september 1943. Alle 8 besætningsmedlemmer blev 

dræbt. Flyet faldt 400 meter fra vores gård. Eksplosionen var så voldsom, 
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som om det var lige uden for vinduerne. I 1946 blev der fundet vragrester på 

stedet, med flyets nummer, så Jessie fik vished om Ernests skæbne. 

Jessie blev gift igen med Donald Bowler. De fik 2 børn en søn og en datter. 

De var gift i 59 år, og efter hans død boede Jessie i en dejlig villa sammen 

med datteren Amanda og hendes mand Mike, til stor glæde for alle parter. 

Jessie sagde ,” alle ældre damer burde have en Mike, som butler.” 

Ferie i Brighton 

Vi har besøgt familien i Brighton 2 gange og boede hos dem privat, en dejlig 

måde at være sammen på, og det gav et godt indblik i deres hverdag.  

Vi var på tur til kanalkysten. Stedet vi besøgte hed ” The Seven Sisters ”. 

Det var fantastisk flot med de hvide klinter og vandet, som var lysegrønt 

inde ved kysten på grund af kalk. 

En dag gik turen 

til ”Chartwell Ho-

use”, Sir Winston 

Churchills hjem 

(museum), Det var 

en stor oplevelse 

at gå i hans hjem, 

i hans bibliotek 

stod de mange 

bøger, han har 

skrevet, i haven 

var et atelier, hvor 

han malede i 

fritiden. Der er 

nok taget mange 

svære og tunge politiske beslutninger i det hjem. Der var en meget flot park 

med rosenhave, køkkenhave og den største gunnera, vi har set.  

Dagene blev også brugt på at se det skønne Sydengland. Brighton ligger ned 

til den engelske kanal. Der er en flot strandpromenade med små badehuse, 

pier (et hus bygget på pæle ud i vandet), palmer og flotte huse langs vandet.  
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Tur til London. 

Amanda og Mike inviterede os på tur 

til London. Det var spændende at se 

de mange flotte bygninger, som man 

kun havde set i tv eller på billeder. Vi 

var forbi Westminster Abbey, Houses 

of Parliament, Big Ben og Buck-

ingham Palace og m.m. 

Vi besøgte også RAF Bomber 

Command Memorial, den blev indviet 

i 2012. Det er til minde om de mange 

besætninger, som mistede livet under 

2.verdenskrig.  

Bedre sent end aldrig! 

Store flotte statuer med alle små detaljer. Jessie var inviteret til indvielse. 

Det var en stor oplevelse for hende at møde dronning Elizabeth.  

Indskrift på væggen : ”For the 55,573 aircrew of RAF Bomber Command 

who died during  the Second World War ”.  

Sidst på dagen var vi på sejltur på Themsen. En fantastisk måde at se 

London på med alle de mange flotte bygninger, både gamle og nye. Vi stod 

af ved Tower Bridge, en meget flot gammel bro, og krydsede floden over 

broen. En spændende dag i 

London var slut.  

Den sidste dag vi var i 

Brighton i 2013, modtog Jes-

sie 3 medaljer på hendes 

afdøde mand Ernest Thir-

kettles vegne.  

Jessie var glad for 

medaljerne, men også lidt 

sørgmodig over de mange år, 

der var gået, før anerken-

delsen kom. 
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Stadil 

Jessie blev i 2008 inviteret til en mindehøjtidelighed ved ”Mindestenen” i 

Stadil sammen med andre pårørende til de faldne. Det var her, vi mødte 

hende første gang. Hun besøgte Stadil 4 gange til stor glæde for os og hende; 

som hun sagde: ”Jeg havde aldrig troet, jeg ville komme til at stå ved Ernests 

grav”. Det siger noget om, hvor vigtig det har været for hende at komme til 

Danmark efter alle de år, når man tænker på hendes høje alder og dårlige 

knæ; men takket være Amanda og Mike kom hun til Stadil. 

Vi kan stadig blive sørgmodige, når vi tænker på hende. Hun var noget af det 

sødeste og skønneste, man kan tænke sig. Vi hørte aldrig, at hun talte 

negativt om andre mennesker, ja selv om tyskerne. For som hun sagde, ”de 

gjorde kun, det de fik ordre på”. Vi føler os heldige, fordi vi nåede at lære 

hende at kende. 

Hun var meget taknemmelig for, at flyvergraven var blevet passet i de 

mange år. Vi har også meget at takke englænderne for, når man tænker på, 

hvor mange der betalte med deres liv, for at bevare vores frihed og 

demokrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessie Bowler døde den 29. september 2016. 

”We will remember her” 

 

***************************** 
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Spiritusbevillingssagerne, 1936 og 1941-1942 

Af Jon Høgh 

Hotelvært i ca. 50 år på Hotel Vedersø Klit, Chr. Nielsen Larsen, fødtes i 

1901 på en gård i Dørslund ved Brande. Nogle år efter endt tømrer- og 

snedkeruddannelse oprettede han i 1924, efter at have prøvet forskelligt, sin 

egen lille forretning i Ørbæk mellem Hoven og Sønder Omme. Men sygdom 

med mange indlæggelser og operationer tvang ham til i 1931 at opgive 

tømrerfaget. Overlæge Sørensen på Tarm Sygehus lagde ikke fingre 

imellem, da han sagde, at Christian måtte se at finde noget andet arbejde.  

Den lægelige dom medførte, at Chr. N. Larsen blev hotelejer, da han den 25. 

april 1934 overtog Hotel Seattle, som Hotel Vedersø Klit dengang hed. 

Larsen ændrede straks hotellet med ombygninger i det indre og udvidelser i 

det ydre – arbejder, som han, trods problemer med helbredet, men i kraft af 

sit håndværk, selv kunne stå for det meste af. Men `30´nes krisetider var 

knappe; ikke ret mange mennesker tog på hotelophold, og slet ikke på et 

hotel i den yderste klitrække, der oven i købet ikke havde spiritusbevilling.      

I begyndelsen af 1936 kom Larsen så på den tanke, at han nok ville kunne 

tiltrække sig flere udflugtsgæster og pensionærer, hvis han til menukortets 

tilbud om smørrebrød, og hvad ellers serveredes, kunne tilbyde øl og vin og 

en dram til silden. Derfor ansøgte han Vedersø Sogneråd om 

spiritusbevilling for sommerperioden 1. april - 30. september. 

Sognerødderne, der nok også selv har følt tørst på sommersøndags-

eftermiddagsbesøg i Klitten, anbefalede bevillingen. Det var hotelejer Larsen 

meget, meget glad for. Men da sognerådets holdning blev kendt for Kaj 

Munk, gennemtvang han en afstemning i sognet om bevillingsspørgsmålet. 

Før den fandt sted, skrev han et længere indlæg under overskriften ’Til alle 

stemmeberettigede her!’, hvori han udtrykker, at sognerådsmedlemmerne må 

have ladet sig bevæge af hensyn til hotelværten og hans familie. Hertil føjer 

han, at for ét hjems skyld skal alle sognets hjem ikke have besvær, og i 

øvrigt vidste Larsen, hvad han gik ind til, da han købte hotellet. Uretmæssigt 

– ved anvendelse af det lille ord vi – udtrykker Munk sig på vegne af alle 

sognets beboere, når dog fraregnes hotelejeren og vel også de 

spiritusbevillingsanbefalende sognerådsmedlemmer: ’Vi har ingen brug for 

alkoholbevilling i Vedersø. Vi ønsker den ikke. Derfor møder vi, alle, som 

kan, og stemmer kroen ned’. Fra prædikestolen lod han endvidere 

sognebørnene vide, at dersom det ikke blev udfaldet, så var han og Lise 
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enige om, at han ville søge sin afsked. Denne drastiske udmelding, at han og 

Lise ville rejse, hvis der kom spiritus på hotelbordet, fik – jeg ved ikke hvor 

mange, men dog FLERE VÆLGERE – som har underskrevet sig sådan med 

store bogstaver, til at støtte pastor Munk i en sandsynligvis husstandsomdelt 

pjece trykt hos bogtrykker A. Rasmussen i Ringkøbing. Pjecen har denne 

ordlyd: 

’Til vælgerne. Dette for at opfordre vælgerne i Vedersø til i dag at stemme 

bevillingen til hotellet ned. Tænk på, hvad der står på spil. Det vil blive et 

hårdt savn at undvære vor præst, som har været så meget for såvel gamle og 

unge som for børnene. Desuden er det jo meget sjældent, han forlanger 

noget af os til gengæld. Vær derfor ikke ligegyldig og tro, at det nok skal gå, 

om også du bliver hjemme. Tænk også på, at der skal møde mange, hvis 

sagen skal blive afgjort i første omgang. På stemmesedlen er der fire 

spørgsmål, ud for hvilke der står ja og nej. Hvis du vil være med til at 

stemme mod bevillingen, sætter du kryds ud for nej alle fire steder, og husk 

på, at hvis der bliver skrevet mere end krydsene, er stemmesedlen ikke 

gyldig. Altså mød inden kl. 20 og sæt kryds ved NEJ.’   

Enden blev, at afstemningen faldt ud til Munks fordel.   
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I 1941 sad Chr. N. Larsen stadigvæk for bordenden på Hotel Vedersø Klit. I 

fem år havde han dagligt tænkt på, hvad sognepræsten havde gjort sig skyld i 

på hans levebrøds vegne. Larsen var både forbitret og vred, hvad der ikke er 

noget at sige til. Men han havde ikke tabt modet! I julemåneden ´41 søgte 

han igen sognerådet om spiritusbevilling. Men forinden havde han gjort 

noget andet. Han havde nemlig foretaget en underskriftindsamling i sognet, 

hvor 66% ved deres underskrift anbefalede, at sognerådet gav ham 

bevillingen. I sognerådet var der også, ligesom sidst, flertal for at 

imødekomme Larsens ønske. Larsen havde først henvendt sig til Munk, der 

dog ikke underskrev, men erklærede at han ikke kunne have noget imod 

Larsens foretagsomhed. 

Derpå agiterede Kaj Munk stærkt imod, at bevillingen blev givet, til trods for 

et flertals ønske både her og der. Men da det kom frem, at ikke alle 

underskrivere var stemmeberettigede, besluttedes det at afholde 

kommuneafstemning om sagen. For anden gang måtte folk til 

stemmeurnerne, og det kom de mandag den 16. februar 1942. Fra 

prædikestolen under søndagsgudstjenesten dagen før havde Munk – igen – 

ladet menigheden vide, at hvis bevillingen blev givet, så var han ikke mere 

sognepræst i Vedersø! Også denne gang var det en drastisk udmelding, som 

folk ikke kunne andet end at have i baghovedet, da de åbnede døren til 

stemmelokalet, hvor de som det første fik øje på Kaj Munk, der sad for 

bordenden ved de valgtilforordnedes bord. Tavs sad sognepræsten her hele 

den udslagne dag, men hver gang, han hørte det pusle ved dørhåndtaget, 

vendte han et meget sigende og stift blik mod de indtrædende. Det opfattede 

hotelejer Larsen, der atter tabte sagen, som en ringe skjult påvirkning til 

opnåelse af, hvad Munk ønskede som resultat. Det havde Larsen fuldstændig 

ret i! Man kan spørge: Hvad kunne han ellers have haft til hensigt med sin 

tilstedeværelse? 

Men Chr. N. Larsen var ikke en slagen mand. Han var skuffet; han var ked af 

det; men han var også vred. Hvilken af disse triste sindstilstande, der drev 

ham, er ikke til at vide – det er nok rigtigst at tro, at det var dem alle til 

sammen – da han for myndighederne indgav hele det besynderlige 

hændelsesforløb, der førte til flere retshandlinger i Byretten i Ringkøbing. 

Fordi sagen havde trukket ud, var de sidste forhandlinger berammet så sent 

som til begyndelsen af januar 1944. Den 4. januar, lige efter aftensmåltidet i 

præstegården, ringede Kaj Munks advokat, sagfører Dahlgaard-Knudsen i 
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Ringkøbing, for at lade Munk vide, at han ikke behøvede at være til stede 

under disse retshandlinger. Efter at advokaten havde sagt det, afbrød Munk 

ham og sagde, at han fra sit sydvendte vindue kunne se, at en bil ad 

grusvejen nærmede sig præstegården. I bilen sad Kaj Munks bødler. En af 

dem holdt om skæftet på en skarpladt pistol, der kunne affyres når som helst.  

Efter en lang køretur blev den på Hørbylunde Bakke ikke langt fra Silkeborg 

affyret mod Kaj Munk, hvis livløse legeme derefter kastedes ned i 

vejgrøften. 

Spiritussagen fandt ingen ende i pastor Munks levetid. Dette til trods, og på 

en meget sørgelig baggrund, var Munk ikke mere sognepræst i Vedersø.  

I 1951 fik Hotel Vedersø Klit den spiritusbevilling, som længe havde været 

ønsket. 

 

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

 

Har en sømand en pige i hver havn? 

Af Peter Krogh Jensen, Svendborg – Tidligere Mejlbyvej, Stadil 

Jeg sejler ved Mærsk og har efterhånden, i en alder af bare 25 år, set mange 

afkroge af verden. Rejst, arbejdet og sejlet som styrmandsaspirant, til og i 

flere lande end jeg kan huske.  

De første skoleår gik jeg på Stadil-Vedersø Skole, derefter Staby Efterskole. 

Da Handelsskoleeksamenen var afsluttet stod det uklart hvad livet skulle 

bruges på. To af mine gode kammerater foreslog at tage til Australien for at 

høste og da vi havde fået kontakt til en bonde i outbacken, tog vi af sted. Vi 

nød hvert et øjeblik. Tiden gik med høst og samvær med de lokale bønder. 

Livet er ikke et skakspil og virkelighedens bønder er i modsætningen til, i 

skakspillet, nogle stærke svende. Sidst jeg talte med dem der nede (Juli 

2018) havde de, i deres område, ikke brugt bilernes vinduesviskere siden 

oktober 2016.   

Da arbejdet i Australien var over, skulle jeg ind og springe ved Den 

Kongelige Livgarde. Her huserede befalingsmanden LG Nystrup. Han var 
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den første til at fortælle om uddannelsen som skibsfører/-

styrmand/navigatør/kaptajn. Tiden i Livgarden gik stærk, jeg fik skæg og hår 

på brystet, jeg havde hurtigt slået LG Nystrup ud af hukommelsen. 

Tiden gik efterfølgende med at vende ost på ARLA i et halvt års tid, men da 

det kedede mig lidt, blev jeg rejseleder ved SPIES. Èn sæson, med mange 

gode og spændende oplevelser og erfaringer på Mallorca, blev det til. Få 

dage inden jeg tog jobbet som rejseleder ved SPIES, havde jeg søgt ind ved 

Mærsk, fordi uddannelsen var alsidig. Teknik, miljø, navigation, ledelse og 

eventyr. 14 dage senere var der svar. Jeg skulle til samtale. Jeg var dog på 

Mallorca, så måtte bede om fri så jeg kunne flyve hjem til samtale. Det gik 

fint, efter min mening, men der sad jo også en fin herre i et nydeligt 

jakkesæt, der havde noget at skulle have sagt. Tilbage i Spanien, på kontoret, 

snart bippede en mail ind.  

”Kære Peter. Vi henviser til din ansøgning, samt dit besøg på Cadet 

Administrationen og kan hermed tilbyde dig ansættelse 

som skibsofficerstuderende i Rederiet A. P. Møller A/S fra januar 2015”  

Chefen gav et kram og lillemor fik et opkald med den gode nyhed. Jeg 

sluttede af på Mallorca og startede på Svendborg Internationale Maritime 

Academy (SIMAC). 

I Svendborg skulle vi i skole i 6 måneder for at få den basale nautiske viden. 

I navigation lærte vi om Nord, Syd, Øst og Vest. Nemt nok, tænker man, 

ikke sandt? Men er det retvisende nord, devierende nord, magnetisk nord, og 

er det i forhold til vores sejlede, styrede eller devierende kurs? Jeg var lost. 

Undervisning i stabilitet, knob og stik, miljø, søvejsregler samt søsikkerhed 

var også på skemaet. Vi blev uddannede røgdykkere på et meget intenst 

kursus, der varede en uge. For hvem er det nu lige man ringer til når skibet 

står i flammer og det ligger 14 dage fra nærmeste havn? Det samme gælder 

førstehjælp og sygdomsbehandling. På skibet ordner vi alt selv, så derfor har 

alle et udvidet eller meget udvidet brandkursus og sygdomsbehandlerkursus.  

90% af skolens elever er unge mænd, så at finde nogle kammerater man kan 

se fodbold, fiske eller drikke øl med var nemt. En ung mand fra Ringkøbing 

og jeg blev tildelt samme skib på vores første tur. Vi skulle sejlede med 

Adrian Mærsk. Vi fik af vide at vi skulle møde i Billund, hvorfra vi fløj til 

Singapore. 
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Da vi landede i Singapore, stod vi lidt og kiggede efter bagageudleveringen. 

Bedst som uroen begyndte at sprede sig i mig, kom der en asiatisk mand på 

155-160 cm hen og spurgte om vi skulle sejle med Adrian Mærsk. Vi 

svarede ja, og blev guidet ud i hans van. Vi blev kørt til et hotel for at vente 

på at skibet kom i havn. 

Dagen efter kørte vi 20 minutter hen til havnen og 20 minutter inde i havnen 

for at komme frem til skibet. Vi blev sat af ved en lyseblå mur af stål. Det 

var Adrian Mærsk. Go´daw! det var stort, både hen ad og op ad. Der blev vi 

mødt af besætningen, som bestod af indere, europæere og filippinere.  De 

fleste menige om bord er filippinere. I gamle dage var de danske, men i takt 

med at de danske menige ville have mere i løn fandt flere danske rederier et 

lige så godt, og måske endda et bedre, alternativ på filippinerne. Magen til 

arbejdsomme mennesker skal man 

lede længe efter. 

Vi faldt godt til, men alt 

begyndelse er svært. Vi sejlede fra 

Singapore op mod Kinas østkyst, 

hvor vi skulle anløbe 5 havne inden 

vi skulle returnere til Singapore og 

videre gennem Det Indiske Ocean, 

Adenbugten, Det Røde Hav, 

Suezkanalen, Middelhavet, Gi-

braltar strædet, tværs over Atlanten og til New York. Op og ned af Kinas 

kyst tog en uges tid. Efter Singapore og mod New York havde vi 4 ugers 

rejse. En halv gang rundt om jorden på 4 uger. Jeg blev gode venner med 

den uddannelsesansvarlige om bord, overstyrmanden Julian. Han er 38 og fra 

Rumænien. Overstyrmanden er ham der er næstkommanderende, altså lige 

under kaptajnen. Julian er klog og har sejlet med aspiranter i mange år, så 

han ved at der er forskel på en aspirant fra Europa eller Asien. I 2016 kørte 

jeg og en kammerat, fra livgarden som nu også arbejder ved Mærsk, til 

Rumænien for at besøge Julian og hans familie og venner. Efter Rumænien 

kørte vi 3 uger på Balkan. 

Dagligdagen om bord starter kl. 8 for en aspirant. Så går man på broen eller 

på dækket. På broen lærer man om skibets it-system, således at man kan 

registrere sin hviletid, printe checklister og procedurer og finde alverdens 

information om alt det tekniske ombord, navigation i farlige områder, 
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specielle restriktioner i de havne skibet skal anløbe og meget mere. På broen 

lærer man om alt udstyret. Kort- og langbølgeradio, magnetiske og de 

gyrostabiliserede kompasser, GPS’en, radaren, det almindelige søkort og det 

elektroniske søkort. Derudover, telegrafens brug og specifikationer 

(gashåndtag), bov og hæk propellernes styrepult, skibets hovedror, skibets 

interne telefonsystem og en masse andre knapper. Det læser man om i 

skibets manual, eller man lærer det af den styrmand der er på vagt, men er 

der trafik i skibets nærhed, holder han øje med det. For at undgå sammen 

stød, findes søvejsreglerne, de er internationale og stammer helt tilbage fra 

1874. Dem SKAL alle skibe følge, således at et engelsk skib f.eks. ikke 

kommer sejlende imod os, når vi holder til højre i en sejlrende. 

Hvis vi er på dækket, går vi sammen med en styrmand i en kortere eller 

længere periode og resten af tiden er vi sammen med de menige. De er 

rigtige sømænd, og de fleste har aldrig lavet andet end at sejle. Så de ved 

hvordan alt fungerer ude på dækket. Vedligehold, placeringen af diverse 

udstyr og redskaber.  

Der er 10-kaffe, middagsmad kl. 12, kl. 15-kaffe og aftensmad 17.30. Maden 

er god og da hovedparten af besætningen ikke er dansk, samt at hovmesteren 

typisk ikke er dansk, får man meget spændende mad. Der er rigeligt med 

variation og der er ofte 2-3 retter at vælge i mellem. Også en filippinsk 

hovmester kan lave sprøde svær på flæskestegen, eller stege frikadeller og 

bage chokoladekage. Alt efter besætningens sammensætning og ønsker, får 

vi mad fra alle verdens hjørner. Det er fantastisk.  Nogle hovmestre er bedre 

end andre, men det gælder jo også for aspiranter, styrmænd, kaptajner, 

postbude, tømre og bankfuldmægtige. Som hovmester er det svært at gøre 25 

mand glade 3-4 gange om dagen. Hans job er det sværeste! 

Til aften spiller vi kort, brætspil eller PlayStation, drikker kaffe, ser film, 

sludrer, går i fitness, spiller bordtennis, synger karaoke, eller læser for 

fornøjelsens skyld eller for uddannelsens skyld. Det hele forgår på tværs af 

rang og nationalitet, og det glæder mig. På alle Mærsks skibe er alkohol 

bandlyst, og det samme gælder hvis man tager i land, når skibet ligger langs 

kaj. 

Skibet skulle igennem Adenbugten ved Somalia og Yemen, så der var en 

masse forholdsregler der skulle sikres inden. Skibet er ca. 350 meter langt, 

40 meter højt over vandet, 12 meter under vandet og 42 meter bredt. Fra 
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vandet og op til fribordet er der 7-8 meter alt efter hvor tungt skibet er lastet. 

Det sejler 20knob (37km/t). Med et skib af den størrelse og fart, er skibet 

ikke specielt udsat for piratangreb, men skibet blev mørklagt, der blev sat 

dobbelt udkig, alt radiokommunikation var bandlyst og der var 

udgangsforbud, alle døre var låst og der var rigget vandtåge til. Hele 

besætningen bliver instrueret i den aktuelle situation i området og der bliver 

lavet øvelser i hvordan vi skal agere i tilfælde af, at vi ser mistænksomme 

fartøjer nærmer sig og hvis de skulle komme ombord. Efter mange angreb på 

skibe både ved Vestafrika og Østafrika, ved man at de østafrikanske pirater 

kaprer skibet og sejler det op på en strand, hvor de så holder besætningen 

fanget ind til den krævede løsesum er betalt. De vestafrikanske pirater røver 

skibene for alt af værdi. Olie, penge og personlige ejendele stjæler de, 

hvorefter de stikker af. Det tog 3 dage at sejle igennem og vi hverken så eller 

hørte noget. 

Adrian Mærsk 

var det første 

skib der sejlede 

gennem den nye 

Suezkanal og 

der var mange 

medier og 

vigtige personer 

ombord. Det tog 

11 timer at sejle 

igennem, hvor det tidligere tog 18. Suezkanalen har sit navn fra byen der 

ligger i syd enden af kanalen. Når man sejler nord på kan man om bagbord 

se en masse oaselignende byer med folk på gaderne, biler og moskeer 

overalt. Til styrbord kan man se sand. 

Vel gennem Suezkanalen var næste fikspunkt Amerikas østkyst. New York, 

Charleston, Savannah, Maimi og til Bahamas. I USA oplevede vi rigeligt, 

når vi gik i havn. Skibet ligger generelt langs kaj mellem 20 og 30 timer, så 

det er kun kvart eller halvdagsudflugter vi kommer på. I nogle havne har vi 

ikke tid ellers så er det for bøvlet at komme ud. 

Nu var der gået 2 måneder på vores første tur, og vi var så småt begyndt at 

længes hjem, så tanken om at der nu kun var fire uger til Singapore lunede 
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lidt. Vi var efterhånden godt inde i sagerne, men der er lang vej til titlen som 

kaptajn. Mange bliver først kaptajner når de er i fyrrene eller halvtresserne.  

En episode jeg husker helt tydeligt, var en dag vi skulle overhale en 

ballastvandsventil, en tung fætter på 40kg. Den havde vi fået bakset fra 

bunden af skibet og op i værkstedet. Bedst som den lå på dørken(gulvet) ved 

siden af arbejdsbordet, satte to filippinere sig på hug, og begyndte at rode 

med den. Jeg spurgte om de ville have den op på arbejdsbordet. Det anede de 

ikke hvorfor jeg forslog, men i samarbejde fik vi den bakset der op. Og hold 

nu godt fast! Så kravlede de to filippinere sku op på bordet og satte sig i hug 

der, for at arbejde med den. Jeg vidste ikke om jeg skulle grine eller græde 

over den arbejdsstilling. Men jeg gik i hvert fald ud og trak lidt frisk luft. 

Vi kom til Singapore, hvorfra vi fløj hjem. Vi var hjemme i 12 dage, hvor vi 

så venner og familie, og hvor vi slappede af før vi skulle flyve til Los 

Angeles for at påmønstre Gerd Mærsk. Gerd Mærsk sejlede på ruten mellem 

USA's vestkyst, Kinas østkyst efterfulgt af en tur til Europa og Mellemøsten. 

Skibene mindede meget om hinanden og er også bygget på næsten samme 

tid på Lindøværftet ved Odense. Derefter var det tilbage på SIMAC i 18 

måneder, hvor intensiteten af undervisningen tog til. Nu var det ikke lige 

sjovt altid, som det var i de første 6 måneder. Men det begyndte at ligne 

noget. Vi lærte meget mere om navigation, om jura til søs, arbejdssikkerhed, 

ledelse, økonomi, maritim teknologi og teknik.  

Efter lang tid på land tog jeg på mit tredje skib, som sejlede rundt om 

Australien og New Zealand. Det var et forholdsvis lille skib og hed Lars 

Mærsk. Kaptajnen og jeg var de eneste to danskere.  

Han var Fyns stærkeste mand i 1984. I NZ befandt Henrik Rørby, tidligere 

gymnastiklærer på Vedersø Idrætsefterskole og gymnastik kammerat sig, jeg 

skrev for at høre, om vi skulle ses til en sludder. Vi fik arrangeret, at han 

skulle tage sine 3 danske kollegaer og en fælles veninde med ned til skibet, 

som lå i nabobyen til den by hvor i de arbejdede. Kaptajnens betingelse for 

at de måtte komme om bord var at de skulle købe bagerbrød med fra den 

danske bager inde i byen, Bager Thomsen fra Kloster. Under deres besøg på 

skibet tog vinden til, vejret blev forringet og lasteoperationen blev indstillet i 

tre dage. Overstyrmanden sagde, hvis jeg ville med gæsterne ind til byen, 

skulle jeg være tilbage inden søndag aften. Så vi tog i land og hvad der skete 

der, har jeg glemt. Mit sidste skib var et tankskib, hvor de andre tre har været 
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container-skibe. Karen Mærsk hedder det og det sejler benzin, diesel, jetfuel, 

og andre kemikalier rundt i Nordeuropa og Nordafrika. På det her skib blev 

jeg så gode venner med en filippinsk matros at han inviterede mig til sit 

bryllup på Filippinerne. Det var jeg til januar 2018, hvor jeg havde fået lov at 

tage en ven fra Danmark med. Magnus der var med på Balkan i 2016, sagde 

ja, og før jeg var færdig med at spørge om han ville med, så trak han en plan 

frem på computeren, hvor han nøje havde planlagt en ferie til Filippinerne en 

gang når han fik tid. Det var jo nemt for mig. Så vi tog rundt i tre uger hvor 

vi bl.a. var til brylluppet, endda som forlovere og med tale til gommen. Alle 

på Filippinerne taler engelsk. Siden de var under Amerikansk styre fra 1900-

1950, har de holdt fast i engelsk. Før de var Amerikanske, var det en spansk 

koloni i 300 år. Så det er en meget blandet og speciel kultur, men det er et af 

de steder jeg helst vil besøge igen.  

Når dette bliver bragt er jeg færdiguddannet styrmand og har verdens største 

kørekort. Jeg kan dog først anvende det som kaptajn, når jeg har sejlet i 36 

måneder. Det er kravene fra Søfartsstyrelsen. Mærsk forlanger minimum 10 

års erfaring, før jeg kan kalde mig Kaptajn Krogh.    

Jeg har ikke gjort så meget ud af at beskrive det jeg har set, det kan I Google. 

Vand, solnedgange, store skibe, Bahamas og alt det andet. Det I ikke kan 

google, er de oplevelser jeg har fået, skydebane i Miami, timers lang 
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rundvisning af en taxachauffør i Israel, der ville have mig til at gifte sig med 

hans datter, at få besøg på skibet af venner hjemmefra på den anden side af 

jorden, at ruske i en kineser og få ham til at rydde op efter sit sjak af 

havnearbejdere som havde svinet hele det øverste dæk til på skibet, at være 

til læge i Australien og få af vide at næsen var brækket. Give tale til gommen 

til et lille lokalt bryllup på den IS-hærgede ø Mindanao, i Filippinerne.  Det 

og mange andre oplevelser.  

Jeg har ikke været i tvivl om, det var det rette jeg startede på. Vi mennesker 

har altid noget, vi kan brokke os over - så er det for tørt, så er det for vådt og 

så er det for dyrt. Græsset er altid grønnere et andet sted, men lige med 

SIMAC og langfart er det, det ikke for mig. Selvfølgelig savner man sin 

familie, sine venner og sin kæreste når man er afsted, og man vil gerne hjem 

til dem. Når man har været hjemme i noget tid vil man gerne afsted igen. 

Med denne livsstil giver jeg afkald på noget, men jeg får en masse igen. 

Sådan er det med alle menneskers livsstil. Jeg er mine venner, familie og 

Danmark nærværende når jeg er hjemme. Jeg sætter pris på dem, når jeg er 

afsted. Jeg glæder mig til at komme ud og jeg glæder mig til at komme hjem.  

Jeg går sent i land og om en sømand har en kæreste i hver en havn, kan jeg 

svare: ”Det havde han måske en gang, nu er det kun hver anden”. God jul! 

 

 

***************************** 
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Blev såret af den sidste granat på vestfronten i 1918 

På Vedersø Klit var der to brødre, Søren og Peder Sørensen Poulsgaard, der 

udvandrede til Amerika.  

Da USA i 1917 kom med i første verdenskrig, blev de unge mænd i Amerika 

kraftigt opfordret til at melde sig til aktiv krigstjeneste. Mange immigranter 

følte sig forpligtet til at yde en indsats for deres nye fædreland, hvor de 

havde fået mulighed for at skabe sig en eksistens. Peder Sørensen Poulsgaard 

meldte sig som mange andre immigranter.  

USA’s indtræden i første verdenskrig fik afgørende betydning for krigens 

udfald. Det var friske tropper med masser af forsyninger, der blev sat ind. 

Peder Sørensen Poulsgaard kom med i skyttegravskrigen på vestfronten. Den 

sidste dag i krigen – den 11. i 11. kl. 11 i 1918 – var han så uheldig at blive 

såret af det sidste granatnedslag på det frontafsnit, hvor han opholdt sig.  

Billedet fra klitten viser de to brødre sammen med deres far.  

 

***************************** 
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Sydamerika – Et fantastisk bekendtskab 

Af Anders Slot Tarpgaard (tidligere Tarpvej 13) 

Det er den 11.februar 2017 og klokken er 00.32. Jeg sætter mig ud i bilen 

med søvndyssende øjne efter at have fået en times tid på øjet. Rygsækken er 

pakket og klar, og vi er klar til at sætte kursen mod Kastrup Lufthavn. Jeg er 

totalt klar og spændt på dette to måneders eventyr, der tager mig gennem 

Ecuador, Galápagosøerne, Peru og til sidst Bolivia. Alligevel sover jeg hele 

vejen til lufthavnen. 

Jeg tjekker ind i lufthavnen og først der går det op for mig, at jeg for første 

gang virkeligt skal stå på egne ben ude i den store vide verden. Eller det vil 

sige, at jeg skal følges med 18 andre rejseglade unge, der er i samme båd 

som mig. Forventningsfuldt og samtidigt lidt nervøst, tjekker jeg min bagage 

ind og gør mig klar til at tage afsked med mine forældre. Tanken om at 

skulle være 2 måneder på den anden side af jorden er surrealistisk og det 

sitrer i maven – Nok mere hos min mor end hos mig.   

En lang flyvetur venter forude sammen med nogle mennesker, jeg kun har 

mødt en enkelt gang i et mødelokale i Odense, og som jeg nu skal tilbringe 

de næste to måneder sammen med. Flyveturen går fra Kastrup – Amsterdam 

– Quito i Ecuador. Jeg fordriver de 14 timer, flyveturen tager, ved at se film, 

læse, sove, samt at gøre mig en masse tanker og overvejelser omkring den 

helt nye verden og kultur, jeg nu skal opleve og være en del af. 

Ecuador 

Vi ankommer til Quito, der er hovedstaden i Ecuador. En by, der af udseende 

ligner de fleste storbyer i Europa. Vi bliver indkvarteret på et Hostel, der er 

særligt kendt for at have backpackere boende. Vi sover i sovesale med 

køjesenge og bliver blandet på kryds og tværs af køn og ikke mindst 

dialekter, hvilket fører til utallige sjove vittigheder. Dette er starten på nye 

venskaber med nogle, som man trods alt skal være sammen med 24 timer i 

døgnet de næste to måneder. 

I Ecuador tager vi på historiske rundvisninger, hvor vi blandt andet ser kirker 

og forskellige historiske bygninger, som man nu skal, når man er ”turist”. 

Blandet besøger vi verdens 0-punkt, hvor det er muligt at få et æg til at 

balancere på et søm.  Imponerende. 
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Vi bor derudover 4 dage hos en familie 

i junglen, hvor vi blandt andet River-

rafter på floden, spiller volleyball med 

de lokale, samt overnatter med diverse 

kryb og insekter omkring sengen. 

I junglen besøger vi en skole, hvor vi 

bliver ”tilskuer” til undervisningen i en 

klasse, hvor alle aldre var repræ-

senteret, hvilket jo er noget anderledes 

end i Danmark. Vi synger sange for 

hinanden på hvert vores sprog, hvilket 

er en stor oplevelse både for os – men 

især også for dem! Vi spiller fodbold 

med børnene i bare tæer på en bane af 

jord, hvilket fører til utallige grin og 

nye ”venskaber”. 

               

Galápagos 

Efter 4 uger i Ecuador flyver vi videre til 

Galápagos, der er kendt for at have et helt 

fantastisk og meget beskyttet dyre- og planteliv. 

Her tilbringer vi en uges tid, hvor vi er 

indkvarteret nogle utroligt pæne og rene steder, 

hvor man kommer helt tæt på kulturen og 

befolkningen på øen. Vi er på bådture stort set 

hver dag, hvor vi snorkler med en masse flotte 

fisk, samt svømmer med søløver og 

skildpadder. Galápagos er en ø, der er præget af 

de mange turister, så man må frem med 

pengepungen, hvis man vil opleve noget. Under opholdet på Galápagos 

finder man hurtigt ud af, at man ikke skal tænke så meget over, hvad det 

koster – men mere over hvilken enestående og uforglemmelig oplevelse, 

man vil få.    

Peru 

Peru bliver landet, hvor jeg virkeligt skal have prøvet grænser af og gøre 

ting, der lige skal overvejes en ekstra gang, før jeg siger ja til det. Det må 

man sige, at der lykkedes for mig. 
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Jeg springer Bungee-jump fra 140 meter fra en lille kabine, som jeg bliver 

hejst op i. Udsigten deroppe fra er helt fantastisk – men en ting er sikkert – 

det er, at den udsigt skal nydes, før jeg stiller mig ud på en lille firkantet 

platform. Der bliver talt ned på engelsk 3-2-1 og jeg får et skub. Før jeg ser 

mig om, hænger jeg med hovedet nedad… Det frie fald varer ca. 8 sekunder, 

før elastikken endeligt tager fat. Utroligt jeg valgte at sætte mit liv på spil til 

to fremmede mennesker og en elastik. Men det gjorde jeg, og det endte jo 

heldigvis godt! 

Når man er i Peru, skal man også se det berømte og historiske Naszca-linjer. 

Vi flyver hen over Naszca linjerne i 

en lille flyver, hvorfra vi kan se 

forskellige figurer dukke op på 

markerne. Virkelig en imponerende 

oplevelse!  

I Peru besøger vi også Machu 

Picchu, der er berømt for sin 

historie helt tilbage til 1400-tallet, 

hvor inkaerne boede der. Vi vandrer 

i 3 dage på det der hedder 

Salkantay-trailet og når til sidst 

toppen, der er i 4600 højdemeter. 

Her bliver de flestes kondition sat 

på en prøve.  Det er en tur, hvor jeg 

går for mig selv – dybt begravet i 

mine egne tanker, samtidigt med at 

jeg bare suger naturoplevelserne til 

mig.  

Bolivia 

Bolivia byder på billigt mad, fattigdom og ikke mindst et besøg i verdens 

største saltørken. Vi overnatter her på et hotel, hvor alt er lavet af salt. 

Bordene, stolene, væggene, sengene. Det er en helt speciel oplevelse, men 

wow hvor er det vildt at tænke på, hvilket stort stykke arbejde der ligger 

bagved, tænker jeg ved mig selv.  Stor respekt til de inkarnerede mennesker, 

der har brugt deres tid på sådan et flot stykke arbejde! 

Dette eventyr i både rige og fattige dele Sydamerika har været med til at give 

mig endnu mere lyst til at rejse ud i verden. At tage af sted for at møde nye 



33 
 

kulturer og at besøge steder, der vil være med til at udvide min menneskelige 

horisont og give mig erfaringer, jeg kan bruge på min videre færden i livet. 

Jeg har mødt bunden af fattigdommen og erfaret, at hvor skal jeg være glad 

for, at jeg bor i så velfungerende et land, som Danmark nu engang er.  

 

 

 

***************************** 
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DA DET HÆNDTE..  KAJ MUNKS SIDSTE DAGE I VEDERSØ   

Af  N.SKYTTE – uddrag af bogen ”Da det hændte” fra 1945 

Da Kaj Munk blev hentet af Gestapo og myrdet på Hørbylunde bakke og 

dagen efter ført til sygehuset i Silkeborg, var det Niels Skytte der med en Lig 

bil fra Ringkøbing, kørte til Silkeborg for at hente Kaj Munk til Vedersø i en 

kiste.   

I Silkeborg kom vi ind i Kapellet. Jeg stod ved siden af kisten, medens 

Pastor Ågård holdt en gribende andagt. Andagten indledtes med en Salme, 

efter en kort tale blev der sunget endnu en salme, og vi bar kisten ud. Den 

store forsamling, som trofast havde ventet i flere timer, istemte under dette 

”Altid frejdig når du går,” mange var mødt med kranse og buketter, og vi 

begyndte så at køre.  
Pastor Lidegaard og hans kone fulgte efter til mordstedet, hvor vi et øjeblik 

gjorde holdt, stod ud af bilerne, gik ned på stedet, hvor Kaj Munk havde 

ligget, og bøjede vore hoveder. Derefter kørte vi ganske alene efter Vedersø. 

Hele vejen hjem vajede flagene langs landevejen på halv stang, og i byerne 

stod folk og ventede på at vise Pastor Munk den sidste ære. En lille purk 

kom cyklende op på siden af bilen og rakte mig en enkelt rød Nellike med 

lidt grønt snoet om med ordene: ”Det er til Kaj Munk. 
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Af en emigrants dagbog 

Fra Vedersø Kirkeblad – oktober-november 1973  

Kristian Gravsholt boede tre år i Amerika fra 1921 til 1924. Han arbejdede 

forskellige steder og med forskelligt arbejde. I sin tid i Amerika førte han 

dagbog over sine oplevelser og betragtninger. Her følger et uddrag af disse.  

Indsejlingen til New York 

”Der er smukt ved indsejlingen til New York. Snart kunne vi se Brooklyn-

broen og New Yorks skyskraberkvarter. Disse vældige kolosser, hvoraf den 

ene har 55 etager, så i frastand nærmest ud som en kæmpemæssig fjæl, stillet 

på enden. Lige så kolossal er Frihedsstøtten ved indsejlingen, en kæm-

pemæssig kvindeskikkelse, der rækker den højre arm i vejret med en fakkel, 

hvori der om natten er lys som i et fyrtårn.  

Arbejde i Minnesota 

Folkene, John tjente hos, modtog os meget venligt. De var, hvad man 

hjemme ville kalde fine folk (herovre er der ikke den klasseforskel som 

hjemme). De havde klaver, og før vi gik til ro, spillede konen ”Kong Kristian 

stod ved højen mast”. Det var temmelig overraskende for os at høre den 

herude i Minnesotas skove så mange hundrede mil fra Danmark.  

Biler 

Bilerne er amerikanernes hovedbefordringsmiddel. Enhver farmer har sin 

egen bil, nogle har to, og mange har tilmed en lastbil. Mange tjenestefolk har 

deres egen bil, som enhver i Danmark har sin egen cykel. Enhver har lov til 

at køre bil, kun skal børn under 15 år have en voksen med – en bestemmelse, 

der sjældent bliver overholdt.  

På tærskehold i North Dakota 

Tærskemaskinen er en af de største i North Dakota, 16-18 mand i alt skal der 

til at betjene den, 10 spand heste skal der til før at køre kornet til, og den kan 

rydde 150-200 acres om dagen. Vi flytter derfor temmelig tit, til tider er vi 

kun en nat på samme farm. Vi har derfor en vogn med; der spiser vi. Vi 

sover i et telt og har derfor ikke været af klæderne i den tid, vi har været her.  
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Blandt pelsjægere og guldgravere i Alaska 

Fortalt af Knud Tarpgaard 

Margrete Larsen blev født i 1878 på ”Hounsgaard” i Tarp i Vedersø. Hun var 

en del af en søskendeflok på ni. Som ung rejste hun til Amerika, hvor hun 

boede i fem år. En overgang var fem af hendes søskende derovre.  

På et tidspunkt rejste en af hendes brødre til Alaska for at søge lykken der. 

Der gik lang tid uden livstegn fra broderen. Derfor besluttede Margrethe at 

findeud af om broderen stadig var i live. Hun begav sig – alene pige – ud på 

den lange rejse til Alaska. Der gik ikke jernbane hele vejen til Alaska 

dengang, så hun måtte køre med diligencer, sejle ad floderne og tage en del 

af turen på hesteryg, før hun nåede frem.  

Alaska var på det tidspunkt et mere eller mindre lovløst område med 

pelsjægere, indianere, guldgravere og forskellige lykkejægere. Hun nåede til 

Alaska og fandt broderen, men han ønskede at blive i Alaska, så hun rejste 

tilbage og kunne nu fortælle familien, at broderen var i god behold.  

Efter nogle år i Amerika ville hun en tur tilbage til Danmark for at se, 

hvordan det stod til i det gamle land. Det var hendes plan, at det skulle være 

en kort tur, men skæbnen ville det anderledes.  

Hun mødte Marius Aaberg, og kærligheden trak mere end Amerika, så de 

giftede sig og overtog ”Møllegården” i Vedersø, hvor de levede til deres 

dages ende.  

 

***************************** 
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Hjemmedøbt af Kaj Munk 

Eva Smidt Olesen, 

som i dag er 82 år og 

bor i Ulfborg, blev 

den 4. januar 1936 

hjemmedøbt af Kaj Munk i sit 

fødehjem i Vedersø Kær. Hun 

fik navnet Eva, fordi faderen 

ville have, at hun skulle hedde 

Else, hvilket moderen var uenig 

i. Det fik Kaj Munk til at sige, 

at han havde en kokkepige, der 

hed Eva, og det blev så den lille 

piges navn.  

Kaj Munk var på besøg hos familien, fordi Marie Smidt Olesen (Evas søster) 

var syg. Lise Munk besøgte ofte Evas familie De boede tæt på Lise Munks 

hjem og tæt ved den gård, som én af Lise Munks brødre, Jens Jørgensen og 

hans kone Kathrine, havde. Helge Munk (en af Lise og Kaj Munks børn) var 

også en flittig gæst hos familien Olesen. Eva Smidt Olesen blev fremstillet i 

Vedersø Kirke den 13. april 1936.  

  

 

 

 

 

 

 

 

***************************** 
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Den danske sprog er en svær én – 
 

Af Gonzalo Varqas, chilensk flygtning 

Vi starter med LÅS, der i flertal er LÅSE,  

men flertal af GÅS er GÆS - ikke GÅSE.  

Vi taler om FOD - er der flere, si'r vi FØDDER,  

men skønt vi siger FLOD, vi aldrig siger FLØDDER.  

Er der EN, hedder det DEN, er der TO, si'r vi DISSE. 

Hvorfor fa'en hedder PEN i flertal så ikke PISSE?  

 

At flertal af MAND er MÆND - ikke MÆNDER 

er svært at forstå, når en TAND bli'r til TÆNDER.  

Og skønt et flertal af AND som bekendt hedder ÆNDER, 

så hører man aldrig, at SPAND bli'r til SPÆNDER.  

 

En anden mærkværdighed her til lands 

i tredie person det er HAN, HAM og HANS. 

Er det så sund logik - ja, derom spø'r jeg kuns 

at man ikke om damer siger HUN, HUM og HUNS?  

 

At SYNGE i datid på dansk er SANG, 

men GYNGEs imperfektum er ikke GANG.  

Og hvem kan forstå, hvorfor SPRINGE er SPRANG, 

når BRINGE ikke i datid er BRANG?  

Korrekt hedder datid af BRINGE jo BRAGTE, 

hvor er så logikken, når man siger BAGTE 

på basis af infinitiven AT BAGE?  

 

Et andet eksempel: det hedder AT TAGE.  

Det bøjes i datid ved, at man siger TOG. – 

Skulle BAGE så ikke give BOG?  

Når BRINGE er BRAGTE, skulle BAGTE være BINGE, 

men så måtte RAGTE være datid af RINGE 

dog RAGTE det findes på dansk faktisk ikke, 

derfor må vi hellere la' spørgsmålet LIGGE. 
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En indvandrer fortæller om det mærkelige danske sprog: Da jeg kom til 

Danmark og skulle til at lære sproget i det daglige, fandt jeg bl.a. ud af, at 

man ikke købte en is hos en isenkræmmer, selv om det forekom mig at være 

det mest indlysende sted. Jeg var længe overbevist om at være kommet til 

verdens mest hygiejniske land, da jeg ofte kom forbi en møntvask. Jeg 

forhørte mig, om vi selv skulle aflevere mønterne til rensning, eller om 

pengeinstitutterne klarede problemet. Megen morskab!  

Min far, der var på besøg, ville vide, hvad ordet "udsalg" betød. Jeg 

forklarede ham, at man til nedsat pris solgte gamle rester. Dagen efter kom 

han hjem og fortalte, at det havde forbavset ham, at der på en 

bagerforretning, hvor han skulle købe brød, stod "Brødudsalg"! Det krævede 

jo en forklaring.  

I tidens løb har jeg lært mange udtryk, man i hvert fald ikke skal tage 

bogstaveligt. Når man f.eks. skal tænke sig godt om, lægger man hovedet i 

blød, og er man sur på hinanden, kan man høre denne opfordring: Du kan 

rende mig...  

Anatomisk set må danskerne være et elastisk folkefærd. Jeg har i hvert fald 

aldrig før mødt nogen, der kunne løbe med benene på nakken, hoppe på 

tungen, have sommerfugle i maven og sluge kameler. Den stakkels mand, 

der ikke kan få den pige, han gerne vil ha', bliver brændt af. Går det hele 

skævt for en, så brænder lokummet. Og hvis der er en person, man helst ikke 

vil have med at gøre, er der barske muligheder: Man kan gøre kål på ham 

eller slå hånden af ham.  

Jeg savner stadig en forklaring på, hvorfor man om en person, der ikke er 

ædru, siger, at han ikke er appelsinfri. - Mig bekendt eksisterer der ingen 

alkoholiske drikke lavet af denne frugt. Modsætninger er heller ikke altid 

logiske. Jeg tænker f.eks. på ro kontra uro, men ukrudt er ikke det modsatte 

af krudt, og ligeledes har noder og unoder ikke meget med hinanden at gøre.  

Før EU-valget spurgte jeg en bekendt, om han var modstander eller 

forstander af EU. Jeg forstod ikke, hvorfor alle lo, men fandt så ud af, at hvis 

man er for, så står man ikke længere, så hænger man..... En kvindelig 

tjenestemand er ikke det samme som en tjenestepige, at være kørt over 

betyder noget andet end at være overkørt, og et trin op er ikke lig med et 

optrin. Når en person betegnes som lunefuld, betyder det ikke, at 

vedkommende er fuld af lune. Det modsatte af ens overmand betegnes ikke 

som ens undermand, og siger man, at en person er intetsigende, behøver det 

ikke at betyde, at personen ikke siger noget.  
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En af mine gæster spurgte engang, om jeg havde hugget sukker. Jeg må ha' 

kigget fornærmet på ham, da jeg lige havde lært, at hugge betød stjæle. Der 

skulle en nærmere forklaring til. Og så snakker man også om mundhuggeri! 

Jeg kan jo ikke synge med på den første linje i sangen: I Danmark er jeg 

født, mens jeg på anden linje godt kan juble med: Der har jeg rod! Jeg er 

nemlig ikke ordensmenneske og kan godt have rod i mine skabe. Når man 

taler om skabe, så findes der mange slags: ægteskab, videnskab, lidenskab; 

men så vidt jeg kan se, har disse ikke noget at gøre med at skabe sig. At 

skyde en hare er noget andet end at skyde genvej, for ikke at tale om min 

forbavselse da vi en juleaften sang om rosen, der kunne skyde. At skuffe en 

person er ikke det samme som at skuffe sin have. Man kan have en spids 

blyant, se spids ud, gå op i en spids og få sig en spids.  

Da en af mine bekendte - en dame i 50'erne - fortalte, at hun skulle gå en 

lang tur på heden, ønskede jeg hende spontant en god hedetur! Til en fest 

skulle vi synge "Hvor smiler fager...". Jeg studsede, da vi kom til linien "og 

Kronborg luder..." Ifølge Nudansk Ordbog står ordet luder for en prostitueret 

- med kun ét d. Og så er der alle disse ord, som har med drage at gøre. De 

forhistoriske uhyrer og de drager, børnene sætter op i luften. Desuden kan 

man drage en konklusion, drage af sted. Og hvad med et foredrag, man ikke 

kan fordrage? Og hvor er logikken, når man har lært remsen "gammel, ældre, 

ældst" og når man så finder ud af, at en ældre mand faktisk er yngre end en 

gammel mand, og en yngre mand ældre end en ung mand? - Et større firma 

er i virkeligheden mindre end et stort firma.  

I grammatikken er man heller ikke konsekvent. Efter et tillægsord i intetkøn 

tilføjes et t, som f.eks. "et fladt tag", "et blåt hus"; men jeg har aldrig set, at 

man har skrevet om et gladt menneske og et lillat hus. Små udgaver af dyr 

betegnes ofte med udgangen: -ling, som i gæsling, ælling osv. - men hvorfor 

er en musling så ikke en lille mus?  

Danskerne siger, at det er sundt at le, så jeg håber, at mine fejl har bidraget 

til sundheden i min omgangskreds. Når man så selv kan grine med, er det 

morsomt at lære et nyt sprog 

 

 

 

***************************** 
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Unyttig viden om Stadil-Vedersø 
 

Af Svend Boye Thomsen 

 

Det Radikale Venstre fik 3 stemmer i Stadil ved folketingsvalget i 1920.  

 

Da Dagbladet i 2017 bragte en omtale af planerne om at sammenlægge 

menighedsrådene i Stadil, Vedersø og Tim, var Vedersøs 

menighedsrådsformand Lis Blaabjerg iført en rød frakke.  

 

Da Vedersø Klit Badehotel holdt åbent hus den 30. marts 2017 blev hotellet 

blandt andet begavet med en buket tulipaner i farverne lyserød, gul og 

orange.  

 

Bente og Poul Henning Bendtsen på Nybovej fik en andenplads ved 

Ringkjøbing Banks aktiespil i 1990.  

 

Kristen Krogh Jensen på Mejlbyvej blev udnævnt til korporal i 

hjemmeværnet på en fredag. Det var i 1991.  

 

Ville du have været med til fællesspisningen i Stadil Forsamlingshus i 

oktober, skulle have tilmeldt dig senest den 30. september.  

 

Borgmester Hans Østergaard var iført en lyseblå skjorte, da broen til Hindø 

blev indviet i august.  

 

Feriepartner Vedersø Klit søgte tidligere på året rengøringsfolk og 

huspassere. Det var blandt andet et krav, at man kunne arbejde om fredagen i 

tidsrummet 9-15.  

 

Sognefogeden i Stadil blev tildelt en lønforhøjelse i 1907.  

 

Det første hold FDF’ere i Vedersø var i 1960’erne blandt andet på en tur til 

Odder Vandmølle.  

 

I.C. Christensen arbejdede blandt andet som lærer i Vrønding ved Horsens, 

inden han fik stilling som lærer og kirkesanger i Stadil.  
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Tak til neden nævnte for gode bidrag 

 

Kristian Sand 

Jytte Andersen 

Else og Erling Halkjær 

Peter Krog 

Anders Slot Tarpgaard 

Anne Marie Grønborg 

Eva Smidt Olesen 

Jon Høgh 

Bente Andersen 

Knud Tarpgaard 

 

 

 

 

 

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

Stadil Sparekasse 

Ringkjøbing Landbobank 

Stadil Lokalarkiv 

Vedersø Lokalarkiv 

 

 

Hæftet udgives og finansieres af: 
Stadil – Vedersø Sogneforening 

Vedersø Menighedsråd 

Stadil Menighedsråd 

Vedersø Idrætsefterskole 
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Redaktionen består af: 
 

Marie Kolby                   Tlf: 61695866 

    mariekolby@mail.dk 

 

Karen Marie Thesbjerg                  Tlf: 20926896 

                                                      kmthesbjerg@jubii.dk 

 

Svend Boye Thomsen                   Tlf: 41441094 

                                                     svend@vestjyskkommunikation.dk 

 

Knud Tarpgaard                   Tlf: 97 331788 

                    aktarpgaard@altiboxmail.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 indtil jul. 

Ps. Måske har vi ingen købmand på dette tidspunkt næste år, så kontakt 

redaktionen om, hvor ekstra nr. kan købes. 

 

De seneste årgange kan ses på internettet.  

 

Redaktionen ønsker alle læserne 

En glædelig jul og et godt nytår. 

mailto:mariekolby@mail.dk
mailto:kmthesbjerg@jubii.dk
mailto:svend@vestjyskkommunikation.dk
mailto:aktarpgaard@altiboxmail.dk
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