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Forside: Kornbjerg Bro – Vesterhavsvej. 

Bagside: Riskjær Bro – Skelmosevej. 

Fotograferet af Marie Kolby. 
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Aabjerg og Studehandelen. 
Kjeld Pedersen 

 

Aabjergs histore, som jeg har lovet at prøve at fortælle lidt om, har flere 

spændende vinkler, bl.a. den skæbne, den deler med andre vestjydske 

tidligere hovedgårde. Det er muligt, tror jeg, med Aabjerg som eksempel, 

at give et bud på spørgsmålet, hvorfor der er så få godser tilbage i 

Vestjylland i dag i forhold til andre landsdele. 

 

Aabjergs historie kan groft sagt opdeles i to perioder: før 1798 – og efter 

1798. Før 1798 var gården hovedgård og gods – og derefter en 

almindelig, omend større, vestjysk gård. Hvad skete der da i 1798? Jo, - 

den daværende ejer, Ernst Halchus de Hoffmann, den sidste adelige ejer, 

satte simpelthen gården på auktion, og her blev den købt af 3 driftige 

handelsmænd, som fik kongelig bevilling til at udstykke godset i 153 

parceller. 

 

Men hvorfor smed Hoffmann håndklædet i ringen på den måde? Der kan 

måske være flere grunde, men en afgørende tilskyndelse har, tror jeg, 

været effekterne af Landboreformen i 1788. Jeg tror ikke, at det var 

stavnsbåndets ophævelse, der som sådan var den direkte årsag, men som 

man måske har bemærket, så ligger gården med agerjorden mod syd og 

oppe på det høje, mens der nord for gården er lavtliggende enge. Man 

har måske også lagt mærke til, at agerjorden er sandjord, og selvom det 

ikke er så skarp en sandjord som længere inde i landet på hedejordene, så 

er det ikke den bedste bonitet. Nord for gården er jorden lavtliggende 

klægjorde, som tidligere var græsenge, der blev oversvømmet med jævne 

mellemrum. Denne beliggenhed, på overgangen mellem agerjord og 

våde enge, er typisk for de fleste vestjyske tidligere herregårde,  og det 

har noget med produktionsformerne at gøre.  

 

Alle de vestjyske herregårde var studegårde, og den væsentligste 

indtægtskilde for godserne var studehandel. Indtil Landboreformen i 

1788 havde adelen og godsejerne monopol på studeproduktion, ligesom 

de og handelsmænd i købstæderne havde monopol på handelen med 

stude, men da produktionen af stude blev givet fri i 1788, mistede de en 

væsentlig indtægtskilde. Der var selvfølgelig svin og køer og 

mælkeproduktion på hovedgårdene, men først 100 år senere, med 

andelsbevægelsen, kom der rigtig gang i indtjeningen fra den produktion 

i Vestjylland, og agerjorden var simpelthen af for ringe bonitet til, at 

kornproduktionen kunne konkurrere med godserne østpå. Man må også 

huske, at i Østjylland og på øerne var cirka halvdelen af jorden opdyrket, 

mens det i Vestjylland kun var cirka en tiendedel. Så adelen solgte 
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godserne og flyttede, og overlod studeproduktionen til bønderne.  

 

Der havde ellers i flere hundrede år været stolte traditioner for stude især 

på de vestjyske godser, og flere af de navnkundige adelsslægter havde 

deres rødder på vestjyske studegårde. Slægter som Gyldenstjerne på 

Timgaard, Skram og Krag på Voldbjerg, og Juel her på Aabjerg, slægter, 

hvis medlemmer siden middelalderen havde indtaget betroede poster i 

riget,  var alle engageret i studeproduktion. At det også var lukrativt kan 

den lille anekdote ”Pyt, sagde Per til Kongen” måske sige noget om. 

Historien siger, at Peder Knudsen Gyldenstjerne kørte om kap med kong 

Frederik II  fra Tim kirke, og da kongens heste ikke kunne følge med, 

sagde Gyldenstjerne 'Pyt !' til kongen. 

 

Niels Juel på Aabjerg havde i øvrigt i 1562 en strid med samme Peder 

Gyldenstjerne om skellet mellem Madum og Vedersø, og det viser jo, 

hvor vigtige engparcellerne var for studeproduktionen. Niels Juel havde 

samme år mageskiftet to gårde på Falster med kongen for jord i Vedersø, 

- igen noget der viser, hvor vigtige de vestjyske godser var for 

godsejerne, selvom de havde jord andre steder. På denne tid var det mest 

staldstude man producerede, da der faktisk var forbud mod udførsel af 

græsstude, og det er i denne periode, at man forpligtiger fæstebønderne 

til, som en del af fæsteafgifterne, at opstalde stude for godsejerne. Det er 

selvfølgelig mere bekosteligt at fede stude på stald, men i Vestjylland 

med rigeligt godt hø til vinterfodringen, suppleret med korn, var det nok 

mere rentabelt end på øerne.  

 

Niels Juel boede uden tvivl på Aabjerg, men hans søn, Herman Juel, som 

blev født på gården, forlod ret hurtigt Vedersø, og blev sendt i latinskole 

i Viborg efter en grunduddannelse hos præsten i Vedersø. Efter skolen 

var han i 9 år i krigstjeneste i Tyskland, Frankrig og Ungarn, og da han 

vendte hjem til Danmark igen, blev han gift med Maren Juel og fik med 

hende godset Refstrup ved Vejle. I 1581 blev han af Kongen udnævnt til 

lensmand på Kalundborg og senere Dragsholm Slot. Fra 1595 – 1607 var 

han guvernør på Gotland, hvor han døde og ligger begravet. At han trods 

alt bevarede  sin tilknytning til Aabjerg og Vedersø vidner de to 

alterstager i Vedersø kirke om, - de er nemlig skænket af hans enke, og 

vi ved også, at han drev en betydelig studeeksport ved siden af sine 

officielle embeder. 

 

Heman Juels søn, Jens Juel, boede nok aldrig på gården og han efterlod 

sig ingen levende sønner. Gården gik så i arv til to svigersønner, som 

havde den i nogle år og derefter afhændede den. Svigersønnerne havde 

godser på bl. a. Fyn, og fra midten af 1600-tallet blev studeeksporten  
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mindre interessant for godserne, i hvert fald på øerne, og de var begyndt 

at omlægge til 'hollænderi', dvs malkekvægsproduktion med eksport af 

smør og ost, og kornproduktion. Om det er årsagen til, at de solgte 

gården kan vi ikke vide, - men i Vestjylland kunne der stadig laves penge 

på stude, selvom de gyldne tider var mindre gyldne.  

 

De næste ejere sidder alle på gården, og hver især forsøger de at forbedre 

driften. Christen Linde, forsøgte f. eks. at grave en kanal som man kan se 

spor af, når man passerer landkanalen her vest for, vistnok fordi han ville 

forsøge at sejle korn til Ringkøbing i stedet for at skulle betale bropenge 

ved Tim. Noget kunne altså tyde på, at kornproduktion var blevet 

opprioriteret, men vi ved dog, at der stadig blev produceret stude, for vi 

ved, at en af de største opkøbere, Peder Nissen fra Ringkøbing, i 1781 

opkøber hele produktionen af stude fra Aabjerg, og en del andre gårde.  

 

Men altså, da monopolet bliver ophævet ved Landboreformen og alle 

bønder kan begynde at producere stude, bliver produktionsformen knap 

så attråværdig for godserne, samtidig med, at flere og flere bønder 

ønsker at købe fæstegårdene til selveje. Da det samtidigt bliver lettere at 

få lov til at udstykke godserne, oplever vi en sand massakre på vestjyske 

godser. Pengestærke købmænd køber mange af godserne i tidsrummet 

fra omkring år 1800 og nogle år frem, for straks at udstykke dem og 

tjene nogle hurtige penge. Det er der ikke noget ondt i, tværtimod så 

bragte det landbruget i Vestjylland et stort skridt fremad, men bl.a. derfor 

er der så få godser i Vestjylland. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gravmæle i Domkirken 

            i Visby, Gotland 
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Konfirmander i Vedersø 1979. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagest fra venstre: 

 

Anne Katrine Jørgensen – Bente Larsen – Tage Thesbjerg – 

Bruno Vestergaard – Svend Ebbensgaard – Ole Mortensen – 

Lene Sønderby – Kirsten Krogh – Pastor Overgaard. 

 

Forrest fra venstre: 

 

Lene Olesen – Anita Pedersen – Helle Kronbæk – Else 

Mogensen. 
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Opstrup, barndommens land. 
Mette Kristensen, Kloster. 

 

Barndommens land var for mig Opstrup. Jeg er født på ”Østertoft”, der 

hvor Dorte og Anton Kolby bor. Anton er min lillebror og Jens Sand min 

storebror. Vores barndom var ikke så besværlig, for mor og far arbejdede 

jo hjemme. Vi havde tjenestefolk helt hen til omkring 60erne, så slog vi 

et ben, var der altid trøst at hente. Vi skulle aktivere os selv, da der ikke 

var noget, der hed ”børnehus”. Vi legede med nabobørnene og hjalp 

derhjemme med et eller andet. Fra jeg kan huske, legede jeg med Bodil 

og da Andrea blev større, fik hun somme tider lov at være med. Bodil og 

Andrea er døtre af Ellen og Chr. Kamp. Senere kom Ole og Niels Esper. 

”Æ Kamp knægt”, sagde mor altid om dem, også efter de var blevet 

voksne mænd. Da vi startede i skolen, hentede jeg Bodil hver dag og vi 

sad ved siden af hinanden i alle 7år. Vi gik også i skole om lørdagen. En 

vinter sneede det så meget, så vi gik tværs over markene, for i skole ville 

vi. Da vi kom frem sagde fru Stinus: ”Jamen kommer i små piger!! De er 

ikke nået frem henne fra byen”. Engang stod himmel og jord i et, da vi 

skulle hjem fra skole, heldigvis holdt Chr. Pedersen (Stadils vognmand)  

i skolegården med bilen for at køre os hjem. Jeg tror, det var eneste gang, 

vi blev kørt. 

 

Ellen og Chr. Kamp fik fjernsyn før os, en aften var vi inviteret op for at 

se en fodboldkamp. Jeg tror, Danmark skulle spille landskamp mod 

Sverige, vi sad på rad og række og far sad i deres gyngestol (en høj 

model), kampen var nok for spændende, for pludselig væltede stolen 

bagover, og der var kun et par sorte sokker, der stak frem. Når Bodil  og 

jeg skulle have lov til noget, gik vi ned til mor og sagde: ”Bodil må godt, 

hvis jeg må” og omvendt gik vi op til Ellen og  Bodil sagde: ”Mette må 

godt, hvis jeg må”, kvindelist. Det var ikke så dårligt, at have en stor 

kusine til nabo. Det havde jeg i Stinne oppe hos Maja og Valdemar 

Kolby (Opstrupvej 7). Engang fik jeg lov til at komme med hende til 

Ulfborg marked. Vi tog med rutebilen henne fra ”Skovgård”. Den første 

vi mødte var Stoffe, og vi fik en gratis blomme. Stoffe kørte rundt fra dør 

til dør og solgte frugt. Han kom også til ”Østertoft”, tit lørdag over 

middag og da var frugterne som regel over sidste salgsdato. Maja 

besøgte jeg næsten hver dag og da jeg skulle lære at cykle, passede deres 

trappetrin til at stå på cyklen, men jeg væltede hurtig efter og måtte 

trække cyklen hjem igen. Maja var god til at bage æggeblommemarengs. 

Hun var også lidt overtroisk, aldrig 13 til bords og ingen hvid dug på 

bordet natten over. Jeg kan ikke huske, om mor var overtroisk, men hun 

kunne ikke have, hvis der var to knive der lå og krydsede hinanden. Når 

Maja kom på besøg, sagde hun altid: ”Goddag og Guds fred”. Når 
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Valdemar havde været oppe og handle, sagde han altid: ”Det er groft så 

dyrt alting er, det er lige før, man skal have varerne i lommen og pengene 

i kurven”. De havde også sønnen Jens og når han var hjemme, var det 

rigtig godt, for han havde en grammofon. Vi lyttede så til Fiskepigens 

sang, Møllerens Mari` eller andre gode melodier, og tit dansede Stinne 

og Jens rundt om spisebordet. Jens kunne danse vals på en ”femøre”, han 

blev folkedanser i mange år. 

 

Som barn gik jeg ude ved dyrene og på et tidspunkt blev jeg smittet med 

ringorme i så voldsom grad, at hjemmesygeplejersken (Ruth Mikkelsen) 

kom for at smøre dem. Hun kom cyklende, det varede ikke længe før hun 

kendte spisetiderne. Hun kom også og besøgte os, selvom vi ikke var 

syge. Dengang var det på mode at have poesibøger, og selvfølgelig 

skulle hun skrive i min. 

 

Hun skrev. 

Nede i Opstrup er der ry ,om pigen der hedder Mette, det kan I vel gætte. 

På hovedet hun står mere end på ben, og på cyklen er hun ikke sen. 

I telefonen er hun ikke stum, så I kan tro hun ikke er dum. 

Jeg tror bestemt hun altid vil være fader og moder og brødre til ære. Lev 

vel. 

 

Da jeg som ung pige tjente på Alderdomshjemmet, boede hun i en 

lejlighed oven på. Hun var lidt en spøjs person og vi havde mange sjove 

oplevelser med hende, men det er en anden historie. I Opstrup boede 

også Ellen og Aksel Trankjær (Opstrupvej 4), det var helt specielt at 

besøge dem. De havde ikke selv børn, så jeg blev rigtig forkælet med 

saftevand og kager.  Det bedste jeg vidste, var, når Ellen satte sig til 

klaveret og spillede, så kunne jeg godt være musestille. Da jeg var 10 år, 

fik jeg et klaver. Jeg cyklede sammen med Bodil til klaverundervisning i 

Tim. Jeg blev nu aldrig den store pianist. Engang jeg kom hen til Ellen, 

var hun i gang med at klæbe blomster klistermærker på deres sort malede 

køkkenstole, jeg syntes, det var noget af det pæneste, jeg havde set. I 

stuen havde de et dobbelt bornholmer ur muret ind i væggen, så det 

kunne ses i begge stuer. Ja og tænk klokken var det samme i begge stuer. 

Ellen og Aksel havde feriepige fra København, Jytte og hun blev som en 

datter af huset. Maja og Valdemar havde også en Københavnerpige,  Pia 

var ikke så gammel, da hun kom første gang. Tænk at sende en lille pige 

med tog til Vestjylland til helt fremmede mennesker. Heldigvis gik det 

godt, og spændende var det også for os børn. Vi snakkede ikke samme 

sprog, når hun kom, som når hun rejste. 
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På ”Østertoft” kom der altid mange ”dumpende” ind til kaffe. Engang 

Axel Linnet var på besøg, fortalte han denne historie. Han havde mødt 

Maren Stougård oppe ved kirken og da de havde snakket en tid, sagde 

Maren: ” Nå, jeg skal hjem og se efter, om Chr. har fået sat kartoflerne 

over, jeg puttede salt ved, så mon ikke han finder ud af det”. Da Maren 

cyklede hjemad, gik Axel ind til telefonen og ringede til Chr. og sagde: 

”Jeg skal sige fra Maren, at du skal putte noget salt ved kartoflerne, for 

det havde hun glemt”. Mærkeligt at man kan huske sådan en historie, når 

man tænker på alt det, man glemmer. 

 

Hvor Willer Keramik har til huse i dag, boede Kirsten Marie og Chr. 

Lauridsen. Sønnen Henry var karl hjemme, han stod tit ude ved vejen, 

når vi cyklede i skole, om det var for at nyde den friske luft eller det var 

for at hilse på os, ved jeg ikke. Som stor skolepige var jeg ofte barnepige 

hos Karen og Niels Nielsen. For børnene Birte Susanne,  Anne Marie og 

Knud Peder. Jeg kan se for mig, at Niels holdt foran døren med bilen, 

ligesom nu var Karen altid smuk og velklædt. Når vi skulle sove, 

kravlede vi alle fire i dobbeltsengen. Jeg synes, det er lidt sjov at tænke 

på, at jeg har sovet ved Knud Peder, til gengæld har han så lært mig at 

drikke ”Sibilo” rødvin her på mine gamle dage. 

 

Jeg bliver lige nød til at ”hoppe” ned til Chr. Kabel, der hvor Lene og 

Henrik bor i dag. Hvornår var det nu han kørte i åen med sin gamle mor? 

(red.vinteren 1959-60) Ja, der skete også voldsomme ting den gang, især 

for et barn. Tænk, at de kom op på taget på bilen og sad der og ventede 

på hjælp. Heldigvis endte det godt, jeg kan huske, at mor var ved at 

broncere en gammel lampe, da Frida i Kolby ringede og fortalte det. Mor 

og Frida var nabobørn fra Hug i Vedersø og bevarede venskabet  
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hele livet. Nu jeg nævnte Frida, har jeg bevaret et billede af hende på 

”nethinden”. Det var dengang Anton blev født, eller rettere lige før. 

Pludselig stod hun i køkkenet, og tog hvid kokkepige forklæde på. (Når 

jeg har set Laura i Matador, kom jeg altid til at tænke på hende), men 

ikke nok med, at hun stod der i køkkenet, næh, hun jagede os også ud. Vi 

skulle lige gå op til Ellen og Chr.. Dagen efter fik vi lov at komme hjem, 

Frida var væk og Anton lå i vuggen. Syd for Maja og Valdemar op ad ”æ 

hulvej”, boede Sine og Chr. Bjerg. De havde børnene, Herman, Gravers, 

Ejvind, Else Marie, Kirsten og Ellen. Sine var husmor og Chr. Bjerg 

arbejdede for kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Til venstre min kusine Stinne, i barnevognen Anton, jeg sidder foran 

  barnevognen ved siden af min mor. 

 

Længere oppe ad samme vej boede Signe og Jens Sørensen. De havde 

børnene Ingrid og Søren. Jens Sørensen var mælkekusk. Der, hvor Niels 

Andersen bor i dag, boede hans forældre, Anne og Marius Andersen. 

Foruden Niels havde de også børnene Børge, Ingrid og Ellen. Ellen var 

en af de trofaste unge piger, der tjente derhjemme.  Sommetider fik jeg 

lov at tage med hende hjem på besøg en eftermiddag. De havde et 

stueorgel. Den var svær at spille på, for man skulle træde på pedaler, for 

at få den til at give en tone. Der var sådan en ro i hjemmet, alting foregik 

stille og rolig. Tænk hvis mine børnebørn kunne få lov at ”mærke” sådan 

en ro. Min lillebror Anton blev født en uge, før jeg skulle starte i skolen 

1. april, og dengang  fik man lov at være barselskone og det var uhørt at 

mor kunne følge mig i skole denne dag, så vores tjenestepige Karen var 
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med. Karen var datter af Marianne og Ricard Pedersen, (Opstrupvej 3), 

hos dem havde jeg mit andet hjem, for der stod altid en dør på klem. 

Marianne hjalp, hvor det var nødvendigt. Ricard var arbejdsmand og 

hjalp til rundt på gårdene, medens Marianne passede bedriften plus alt 

det andet. Hos dem måtte jeg få sukkermadder, noget der aldrig gik 

derhjemme og jeg kunne let gå hjem i mørke, bare jeg måtte spise 

aftensmad sammen med dem, for de fik altid kogte kartofler med skræl 

på. Foruden Karen havde de børnene Helga, Signe, Ingrid, Jens, 

Henning, Aksel og Hans. På skift tjente de fleste af dem hjemme  på 

”Østertoft”. 

 

Som skrevet havde vi både karl og pige derhjemme. Det var der mange 

gode og sjove oplevelser med. Far og mor cyklede i by hver aften (følte 

jeg), så tit kom tjenestefolkene fra naboerne på besøg. Engang skulle to 

af karlene se, hvem der kunne spise flest flødeboller. En anden gang blev 

der ”slagsmål” i flødeboller, så pigen måtte til at gøre hovedrent i 

køkkenet. Vi skulle selvfølgelig ikke sladre til mor og far, det var jo lidt 

spændende at have en ”hemmelighed” sammen med pigen. Der var også 

noget andet, der var spændende. Jeg kunne ikke rigtig forstå, hvorfor far 

så tit skulle sætte et nyt stykke glas i vinduet i pigekammeret.  Det var 

kun en lille trekant, der var slået ud hver gang, men oppe i byen boede 

der en ”charmetrold” og han havde fået et godt øje til vores unge pige. 

Han kendte også mor og far, så han kom somme tider til aftenskaffe, ud 

på aftenen sagde han godnat og tak og cyklede hjemad, troede jeg, men 

han fjernede blot cyklen og gemte den i noget krat, hvorefter han gik 

tilbage til pigekammervinduet, tog piben af lomme og stak den ind 

igennem trekanten og haspede vinduet op. Smart!! Senere fortalte pigen 

mig historien, og jeg fik endnu en hemmelighed . 

Ja, det var dengang, nu er alting forandret. Der står kun det gamle 

maskinhus tilbage på ”Østertoft”.  Jeg ved dog, at det gode naboskab er 

bevaret. 
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Fodboldholdet fra 1964, der rykker op i serie 3. 

 

 
Bagerst fra venstre: 

Kurt Nielsen – Egon Jepsen – Jens Kolby – Ejvind Stougaard – Tage 

Bærentsen. 

I midten: Anders Aarup – Arne Nielsen – Jens Høj. 

Forrest: Viktor Vestergaard – Børge Pedersen – Helge Andersen. 

 

Ejvind Stougaard fortæller: 

3 år i træk spillede Stadil og Ringkøbing landspokalkamp. Stadil var i 

serie 3 og Ringkøbing var i serie 1.  I 1965 vandt Stadil 2 – 1, i 1966 

vandt Stadil 2 – 0, og i 1967 vandt Ringkøbing med 2 – 1. 

I 1978 havde Stadil GIF 75 års jubilæum og i den forbindelse blev de to 

hold fra landspokalkampene mellem Ringkøbing og Stadil samlet. 

Kampen blev spillet på Stadil Stadion og Ringkøbing vandt 4 – 2. Det er 

dog ikke selve kampen og de to første halvlege, som gensynskampen 

huskes for, men derimod 3. halvleg som foregik i smøregraven hos 

Ejvind Stougaard. Denne succes fortsatte i 28 år, hvor der dog var en del 

udskiftning af spillere og andre personer på sidelinien. 
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Et liv med energi. 
Af Jan Larsen, 

 søn af Ingrid og Egon Larsen, Vedersø. 

 

Ringen er måske ved at sluttes ?  

 

Jeg er født i 1963 og vokset op i Kæret i 

Vedersø. Jeg tjente mine lommepenge 

som medhjælper på nogle af Vedersø’s 

gårde bl.a. i den gamle præstegård, mens 

der endnu var dyrehold her. Men det blev ikke landbruget, som blev min 

levevej. Efter at have gået på gymnasiet i Ringkøbing og 

Ingeniørhøjskolen i Esbjerg rykkede jeg ud af det Vestjyske område og 

bosatte mig på Fyn, hvor jeg fik mit første ingeniørjob. Tommerup 

stationsby på Fyn er stadig min base. 

 

Denne historie starter i 2004, hvor jeg skiftede job og blev ansat i DONG 

Energy. Jeg skulle være med i et stort EU projekt, hvor man på 

Fynsværket i Odense opbyggede et forsøgsanlæg, som skulle vaske 

halm, så det kunne brændes i kraftværkskedlerne, uden at de rustede op. 

Efter nogle måneder viste beregningerne, at det ville blive svært at skabe 

en rentabel proces til at vaske halmen. Jeg gik derfor i gang med at 

ændre processen, så der kunne laves større mængder bioethanol ud af 

halmen. Bioethanol er det samme som husholdningssprit eller julesnaps 

og kan anvendes som flydende brændstof på lige vis med benzin. 

 

 I samarbejde med et par forskere fra Landbohøjskolen i København, 

fandt jeg frem til en særlig metode til at omsætte halm til bioethanol. 

Hele vinteren 2004-2005 stod jeg så i et telt på Fynsværket med to 

blandemaskiner, indkøbt fra Harald Nyborg og lavede forsøg med at få 

halm lavet om til bioethanol. Det viste sig at være særdeles effektivt at 

koge halm med damp fra kraftværket og så blande den kogte halm med 

enzymer og gær i en blandemaskine. Alle vinterens forsøg blev brugt 

som dokumentation for det patent, som DONG Energy i dag ejer og som 

giver rettighed til at udføre processen over hele verden. Som en lille 

sløjfe på patenthistorien kan jeg fortælle, at vi senere kunne se, at  

amerikanske forskere havde gået med nogenlunde den samme ide næsten 

samtidigt, men deres patent blev først indleveret fire måneder efter 

vores, hvilket betyder at vores blev det gældende. 

 

Efter opfindelsesperioden er der stadig lang vej til at bringe en ide ud i 

virkeligheden. Specielt når det gælder nye ideer inden for 

energiverdenen, hvor man er oppe mod kul, olie og naturgas, som er 



15 
 

forholdsvis billige at producere. 2006 og 2007 brugte vi på at eftervise 

den nye proces i forsøgsanlægget og i 2008 bevilgede EUDP (Danmarks 

Energi Udvikling og Demonstrations Program) mere end 100 millioner 

kroner i støtte, til at bygge et demonstrationsanlæg i Kalundborg. Vi var 

nu mere end 100 mennesker i DONG Energy, som arbejdede utrolig 

hårdt gennem hele 2008 og frem til først i december 2009, hvor 

demonstrationsanlægget skulle være køreklart, forud for det store 

klimatopmøde i København (COP15). Det lykkedes og søndag aften, 

hvor klimatopmødet startede mandag morgen, blev de første dråber halm 

bioethanol produceret. 

 

Demonstrationsanlægget i Kalundborg er i øjeblikket verdens største af 

sin art. Der kan behandles 4 ton halm i timen (8 big baller), som 

omsættes til 800 l bioethanol, brændselspiller og melasse, som bruges til 

dyrefoder eller biogas produktion. Bioethanolen produceret fra halm i 

Kalundborg er i dag iblandet benzinen og kan købes på 100 af Statoils 

tankstationer som Bio95 2G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                De royale halmballer ankommer fra Schackenborg. 
 

Samtidigt med meget spændende teknisk arbejde, har jeg også de seneste 

år også brugt megen tid på at fortælle om vores proces i mange 

sammenhænge. Det være sig fra Landbrugsmessen i Herning til 

internationale konferencer i bla. Holland, Belgien, Frankrig og USA. 

Også de royale har fået historien. I 2007 viste vi frem for den Svenske 

kongefamilie og Prins Frederik og i 2009 var det Prins Joachim, som 

indviede demonstrationsanlægget i Kalundborg. Hans gave var et læs 
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royale bigballer fra Schackenborg, som blev de første halmballer, der 

kørte gennem anlægget. 

 

Næste skridt efter demonstrationsanlægget vil være et rigtig industrielt 

anlæg, hvor man omsætter 50 ton halm i timen til bioethanol, 

brændselspiller og melasse. DONG Energy er i øjeblikket involveret i et 

stort forprojekt herom – i Måbjerg lidt uden for Holstebro. Det kunne jo 

være morsomt om cirklen kunne sluttes og de ideer, der blev født en kold 

dag på Fynsværket i 2004 en dag kunne føre mig tilbage til det Vestjyske 

landbrug og deltagelse i indvielsen af Måbjerg Energy’s bioethanol 

anlæg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 

                   Halmballer på vej ind i processen. 

 

Jeg lever nu et liv fuld af energi og med tanken om at den fossile energi 

(kul, olie og naturgas) i nærmeste fremtid skal erstattes af alternative 

energiformer som eksempelvis bioethanol, hvis den voksende population 

af mennesker på jorden skal sikres transportmuligheder, el og varme på 

det niveau, som vi kender fra vores dagligdag. En stor ressource til 

fremtidens energi bliver vores eget affald. Jeg har parallelt med 

halmprocessen også arbejdet med en ide, som kan omsætte og sortere 

folks affaldsposer fra storbyer som København til biogas, plast, metal og 

glas. Biogassen kan bruges til el og varme, mens plast og metal kan 

genanvendes frem for forbrænding eller deponering på lossepladser. Vi 

har kørt forsøg hermed i to år nu på Amager forbrændingsanlæg og 

teknologien forventes også at blive en del af Måbjerg Energi Koncept. 

Så i fremtiden kan den Vestjyske energi blive skabt af halm, gylle og 

husholdningsaffald. 
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At arbejde med energiløsninger er rigtig spændende, fordi man både 

arbejder med teknik, men også i høj grad politik. Alle politikerne bakker 

op om den grønne linje, men i disse krisetider er det svært at overtale 

politikerne til at give økonomisk tilskud til at skubbe nye grønne 

teknologier i gang og ud på markedet. Vi arbejder derfor hårdt på at 

udvikle fremtidens energiteknologier baseret på affaldsprodukter fra 

landbrug, industri og husholdninger så effektive og rentable, at man kan 

starte op uden de tilskud, som eksempelvis vindmøllerne har fået og 

stadig får. 

Jeg håber denne historie har været en øjenåbner for at Vestjylland måske 

kan blive fremtidens førende bioenergicenter og ikke ende som udkants 

Danmark. Med disse ord nok om energi – jeg vil benytte lejligheden til 

at ønske alle i Stadil og Vedersø en glædelig jul og et godt nytår. Og 

husk at nyde julesnapsen. 

 

Hilsen 

Jan   
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Fra den gamle poesibog. 
 

Kom venner og veninder 

hjælp mig her at samle minder, 

skriv minderne med blæk 

så de ikke viskes væk. 

 

Roser er røde, violer er blå 

jordbær er søde og du er ligeså. 

 

En aften så silde  
ved møllerens kilde 
jeg sidder og skriver 
men dårligt det bliver. 

 

Månen lyser rund og stor 

over mark og mose, 

men i skoven stille gror  

poesiens rose. 

 

Mødes og skilles er livets skik. 

Tak for den tid der kom og gik. 

 

Poesi og kæresteri 

Det er noget du ka´ li´. 

 

Altid glad og velfornøjet, 

altid med et smil i øjet, 

aldrig sur og aldrig tvær, 

derfor fik jeg dig så kær. 

 

Gid lykke alle dage 

må blomstre på din vej. 

Et ord jeg har tilbage, 

det er forglem mig ej. 

 

God og glad – følges ad. 

 

I Danmark findes ej skønnere læ 

end under det danske bøgetræ. 

 

Jeg ønsker dig lykke, 

Jeg ønsker dig held. 

og tusinde gange ”Lev vel” 

 

Når engang i fremtidsdage, 
du er lykkelig og glad, 
send da tankerne tilbage, 
til den som skrev på dette blad. 
 
Skal sø og land os skille ad, 
så gem til minde dette blad, 
skal dette blad dog og forgå, 
vort venskab skal dog alt bestå. 
 
Når du plukker roser 

pluk så en til mig, 

når du tæller venner, 

glem så ikke mig. 

 

Tro, håb og kærlighed, 

er vejen til lyksalighed. 

 

Jeg ønsker på din bryllupsdag, 

at du må halsen knække, 

jeg mener ikke halsen din, 

men halsen på en flaske vin. 

 

Tænk på mig, som jeg på dig, 

tænk på mig ud i det fjerne, 

jeg aldrig, aldrig glemme dig 

jeg mindes dig så gerne. 
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Juleaften hos gamle Maren. 
Af Kaj Munk 

 

Mellem alle de skønne gaver, der faldt i min uværdige turban i julen i år, 

var den skønneste ubetinget den, jeg fik direkte af den gode Gud allerede 

om morgenen juleaftensdag. 

 I den alleryderste sydlige snip af Vedersø sogn, så langt ude, at det er 

lige på nippet til at ligge uden for sognet, ja, skellinien mellem Vedersø 

og Husby skærer gennem huset, bor gamle Maren, der i sommer med et 

vældigt knald fyldte 90. Jeg overbringer hende gerne juleaftensdag min 

julehilsen personlig og ved ikke, jeg noget år har svigtet hende, men til 

min skam må jeg tilstå, at i år var jeg lige ved det; bilen hænger på sine 

klodser, og vejene er så glatte, at både støvler og cykeldæk i berøring 

med dem bliver mere lunefulde end noget kvindesind. Men den redelige 

del af ens sjæl ved jo meget godt, at alt sligt er undskyldninger, der duer 

til Isbæk, man tager et par strømper på uden over støvlerne, og inden 

man ved af det, befinder man sig midt i den triumf at have taget gamle 

Maren på sengen. 

”Æ præst er her, Maren, æ præst er her”. 

”Åh Herre jøsses dog!” 

Imens Maren formummer sig i klokkerne, begynder kedlen på komfuret 

at spytte. 8 travle små hænder hjælper mor at tørre køkkenbordet af, 

skylle kaffepose og finde al livsens herligheder frem: sukker og fløde, 

sigtebrød og rugbrød, smør og ost, leverpostej og rullepølse 

(hjemmelavet med mesterhånd), kringler og kyskager. Så dufter det 

brasiliansk af Danmark i  køkkenet (ja – men det er ingen ”histårri”, det 

er den rene skære virkelighed), og man hengiver sig til nydelsen af alt, 

hvad det strålende vestjyske sindelag manifesterer sig i, lige fra den blå 

tuds til den skrående munds. 

”Tusind tak” og ”Velbekomme”, og nu er Maren rede til audiensen. 

Megen diskuteren kan det ikke blive til, for årene tager på, men hørelsen 

tager af. 
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Men rørende er den taknemmelighed, der lyser ud af det runde rynkede 

morlilleansigt, og mange klap får man på armen af en kvindehånd, der 

ikke har holdt sig for god til noget mandsarbejde, og som endnu er lind 

og rørig, selv om der er gået bolschevisme endog i strikkepinde. Og vi 

får da også vexlet et par lokale nyheder, og tuttet hinanden ind i 

ansigterne, at Gud er god ved os mennesker. Det nikker Maren til med 

smil og tårer. Hun har det lunt inden døre. Kaffen kommer til hende på 

sengen om morgenen, de unge er flinke ved hende, og de fire dejlige 

børn, hvad er ikke de for en tidkort for et gammelt menneske, hvem 

arbejdet er faldet af den altid virksomme hånd. 

”Og a har jo min forstand”, gentager hun, som nævner hun dermed en 

særlig udsøgt opmærksomhed fra den almægtige, ”a har jo min 

forstand,” nikker hun igen. Og det er, som tiden står stille inde i den lille 

stue, her er intet gnav over alderdoms brøstfældighed, ingen bitterhed 

over et langt levned i slid og yderst nøjsomme kår, ingen pukken på et 

forspildt liv, fordi Anders, eller hvad han har heddet, ikke vilde, som hun 

vilde. 

Den gamle pige sidder der i sin 90 – års – gave lænestol så mild, så rund, 

så ydmyg glad – ja det er, siger jeg, som tiden er veget, som om allerede 

et lille skær af evighed kaster sit varme lys hen over en sjæl, og nu, 

glædelig jul, Maren! Og så beder vi, at Han deroppe, der har været så 

trofast til det her, også vil have hånd i hanke med os det sidste stykke af 

vejen, og så, når vi ikke skal være hernede mere, tage os hjem til sig i sin 

himmel. 

Det ældgamle friske ansigt bliver endnu klarere, det blinker af lys i de 

glippende øjne, - jo, Maren ved nok, at foruden den flotte fødselsdagsstol 

her i stuen er der også sat stol frem til hende et andet sted. ”Farvel, 

Maren”. ”Farvel, og tak. Og mange tak. Og ret mange tak”. Se, det 

kalder jeg opbyggelse – for præsten. 

Men udenfor ligger klitterne, og de har aldrig været så smukke siden 

Johans begravelse (Johan fra æ Havbjærge).  De er altid grå, men i dag 

fint pudrede med sne hist og her, og så er der et lys over dem, så 

skælvende åndigt, og luften er lettere end let, den ganske svage frostbrise 

i den ligesom løfter. 
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Og se havet. Det er ikke det store vældige hav, der næsten altid er ved at 

tvinge os i knæ, og så er det alligevel det. Men der ligger tåge over det et 

lille stykke ude til alle 3 sider, så det er, som om det er stemt ned i 

menneskeformat, det har af bare venlighed mod beskueren gjort sig 

overkommeligt; Ordet er blevet kød – og dog føler jeg hele tiden, at det 

er havet, selve havet, det uendelige gådefulde hav, mod hvem et 

menneske er intet og mindre end intet. Men se, i nænsomme bølger leger 

det sig ind imod mig, viger og rækker sig atter frem, som om det blev 

ved at byde mig hænder, et tusindemål af glædelig fest. 

Og over os er himlen. Der er skyer, der er blå og mørke og ubevægelige 

tunge – sne? Uvejr? Hvad varsler de? Og der er hvide lette luftige, der 

flagrer hen over havet. Men så er der skyer, af en helt anden blånen end 

de tunge, en lys uvirkelig blånen – og den er da også virkelig uvirkelig, 

for når man ser nøje til, - det er jo slet ikke skyer, det er huller i truslerne 

og letsindet, det er huller i alt det, der lukker for den rigtige himmel, og 

hvordan er så den? Ind i det blå gyder sig et skær af gyldnen, et 

overjordisk unaturligt, overnaturligt skær. 

På eengang ved jeg, hvad det er. Det er det lys, stjernen havde, som de 

vise mænd fra Østerland så. Det er simpelthen strålerne fra den usynlige 

trone allerhøjest oppe, Guldtronen, der bærer Herren selv. I en ilende 

strøm af lykke føler jeg, at jeg står på Forklarelsens Bjerge, jeg aner et 

glimt af den verden, der er Guds tanke morgenen før den første dags 

morgen, vor verdens endemål, denne overjordiske lykkefølelse, denne 

uantasteligheds fred, der ånder – nej, der leger mig i møde fra de venlige 

alvorlige klitter, fra det hjertelige hav og fra himlen med glimtene og 

guldet. 

Der ligger ganske kort fra mig 3 miner. Men de er bare rustent jern, 

deres ondskab er opløst i intet, de er bare gestalter af noget, der ikke er 

mere, noget, der for evig er forbi? Og min gamle tunge overfrakke – den 

har ikke vægt mere; da jeg med gråd i halsen af lykke løber ned ad 

klitten, mærker jeg, jeg er forvandlet, jeg har ikke fået vinger, men det 

behøves heller ikke, jeg kan flyve endda. 
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Om Caminoen. 
Dorit Larsen. (Datter af Maren Andersen) 

 

Vi  var 3 piger, Kirsten Bjerge (Datter af Jørgen Ramsgaard), Kirsten E. 

Trankjær (Gift med Stadildrengen Eigil Trankjær) og undertegnede, der 

for nogle år siden snakkede om, at det kunne være spændende at gå 

Caminoen/Pilgrimsvejen i Nordspanien. Det skulle enten være forår eller 

efterår, havde vi hørt om, for at undgå den værste sommervarme. Så  

kom der kurser og knæproblemer i vejen, så der gik et par år før det blev 

endelig besluttet – at det skulle være i efteråret 2011. Jeg havde hørt om 

turen bl.a. fra en tidligere kollega, som havde oplevet den. Vi lånte bøger 

på biblioteket, og gik på nettet(www.santiagopilgrimme.dk). Vi vidste, 

det var vigtigt at træne os op til turen, og begyndte lidt længere gåture i  

foråret 2011. Vi gik 10-15 km et par gange om ugen, og til sidst med 

nogle kilo i rygsækken. Pga. lidt problemer med mit ene knæ, valgte jeg 

at gå med vandrestave, hvilket skulle vise sig at være rigtig godt. 

Udstyret måtte holdes på et minimum, og min rygsæk endte ud med at 

veje 7,5 kg. Man tilråder max 10 % af ens kropsvægt, så det var lige 2 

kg. for meget.  

Vi arrangerede selv rejsen og diskuterede en del, hvor på Caminoen vi 

skulle starte. Caminoen er en ca. 800 km. lang pilgrimsrute, som starter i 

Jean Pied de Port i det sydlige Frankrig, fortsætter over Pyrenæerne og 

forløber tværs over det nordlige Spanien syd for de Cantabriske bjerge. 

Den har eksisteret fra omkring  år 1000, og pilgrimme har vandret her og 

som mål haft at nå til Santiago de Compostela, hvor apostlen Jacob siges 

at ligge begravet. Vi  valgte at starte vores tur i Pamplona. Kirsten B. og 

jeg havde 4 uger til rejsen, og det var selvfølgelig med i overvejelserne, 

at vi skulle kunne nå til Santiago, men at vi også ønskede at nå ud til 

Finisterre (verdens ende), som ligger på vestkysten. 

Vi ankom til Madrid over Amsterdam lørdag d. 3. September, 

overnattede og tog toget næste dag til Pamplona. Det var en lidt stille by 

vi kom til, da det var søndag, og alle butikker var lukkede. Det var nu 

rygsækken rigtig skulle indtage sin plads, og vi var spændte og 

forventningsfulde over den kommende rejse. En ret stor udfordring lå 

foran os med at finde vej gennem byen til Caminoen og den første gule 

pil, som skulle vise os, vi var på rette vej. Stor var glæden, da den første 

pil kom til syne, og kameraerne blev fundet frem. Det var ved at være 

http://www.santiagopilgrimme.dk/
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hen sidst på eftermiddagen, og efter 9 km`s vandring besluttede vi at 

overnatte på vores første refugie – i Zicur Menor. Det lå lige ved siden af 

kirken, og vi blev budt velkommen af hospitaleroen – manden der står 

for refugiet. Han havde plads til os, og sagde vi kunne ta` for os af, hvad 

der var i køkkenet og i køleskabet. Vi fik mixet en dejlig gryderet 

sammen af lidt pølse, tomater, kartofler m.m., købte en flaske rose`vin 

og satte os udenfor kirken. Spiste og nød den dejlige udsigt over marker 

og Pamplona, som vi for få timer siden havde forladt. 

 

Der var messe i kirken. Vores første katolske messe, som vi senere 

skulle komme til at opleve mange gange. Vi forstod ikke meget, men 

fornemmede stemningen. Alt foregik på spansk/latin. Vi kunne genkende 

fadervor og trosbekendelsen, og måtte trække lidt på smilebåndet ved 

nadveren, der også er en fast del af en messe. Her står præsten nemlig 

selv og drikker vin med front ned mod menigheden. Efter at ha ”vasket 

op” dvs. tørret kalken grundigt af i et hvidt klæde og låst denne 

forsvarligt inde i et lille skab, blev der givet ”brød ” ud  til menigheden, 

som i en lang række,  en efter en, modtog dette. Der var ingen orgelspil, 

men  menigheden ”svarer” samlet præsten, som i en dialog. Det hele var 

meget stemningsfuldt, og vores hospitalero sang og spillede på guitar. 
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Hen mod slutningen af messen, blev der bedt for de pilgrimme, der var 

til stede, og vi stillede os alle op foran præsten. Dette gentog sig i 

samtlige messer, vi deltog i på Caminoen – en varm og smuk gestus. 

Aftenen fortsatte i det lille køkken på refugiet, som var fyldt med 

mennesker i alle aldre. Her lyttede vi til guitarspil fra 2 unge tyske 

mænd, og sang med når vi kunne. Fik kaffe og blev budt på chokolade af 

2 brasilianske piger. Hospitaleroen kom ud i køkkenet, og spurgte om 

nogen havde voltaren salve(smertelindrende). Det havde jeg med i min 

rygsæk, og han fortalte, det var til en pilgrim inde på et af værelserne, 

der havde problemer med et knæ. Bare et eksempel på, at alle hjalp alle 

undervejs.  

Vi gik alle 3 over i kirken igen, og satte os for at skrive i vores dagbog. 

Her sad de 2 tyske mænd og spillede stille på deres guitar. Hospitaleroen 

og mange fra refugiet kom efterhånden også over i kirken, hvor de 3 

guitarspillere begyndte at spille sange fra de mange forskellige lande vi 

kom fra, og vi sang til. Vi var helt høje efter denne vores første dag på 

Caminoen, og var også godt trætte,  da vi gik i seng. Jeg vågnede til 

lyden af munke,  der sang og messede – troede først det måtte komme 

ovre fra kirken, men det viste sig, det var hospitaleroen, som lige havde 

sat en CD på, for at give morgenen den rette stemning. Fantastisk. 

På Caminoen stod vi tidligt op – omkring kl.6 - altså i mørke. Vi fik tøj 

på og pakket vores rygsæk ved hjælp af vores pandelamper for ikke at 

vække de andre, og var som regel  klar til at gå ved 7-tiden efter at have 

taget lidt morgenmad. På vores første refugie var der købt brød m.m., 

som vi igen kunne tage af, og for mad og overnatning lægge det beløb, vi 

syntes det var værd for os. Sådan var det flere steder, men også faste 

beløb for overnatning andre steder.  Ofte måtte vi have vores 

pandelamper på om morgenen for at finde de gule pile, og ofte var vi en 

flok, der drog af sted samtidig, for så at spredes afhængig af gåhastighed. 

Caminoen ligger under Mælkevejen, som pilgrimmene i gammel  tid 

brugte at orientere sig efter i mørket. Vi  havde altid en ide om, hvor 

langt vi ca. ville gå hver dag, og havde en opdateret liste med refugier og 

såkaldte alberqueer. Vi gik ca. 20 – 25 km. gennemsnitligt  hver dag, og 

der lå cafeer og småbutikker med jævne mellemrum, hvor vi kunne 

proviantere. Man skulle forlade refugiet senest  kl.7.30 hver morgen og 

være inde kl. 22 om aftenen – ro kl.23. At de mente det med at være inde 
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kl. 22, fik vi at føle i byen Viana. Vi var først til messe, og kunne 

derefter ved 20- tiden købe en pilgrimsmenu, som bestod af 3 retter 

dejlig mad med vand eller vin til for 60 – 70 kr. Klokken var få min. 

over 22, da vi kom til refugiet, og mødte en låst dør. Forinden havde vi 

lige passeret en dame, som var gået omkring et hushjørne. Vi stod og 

kiggede noget på hinanden, og tænkte hvad nu!?  Til vores held kom 

damen tilbage og sagde:”It`s closed – it`s past ten”. Hun forbarmede sig 

dog  over os og låste op. Netop denne nat skulle vi sove i køje med 3 

senge, og allerøverst – tæt på loftet, klæde os af, helst huske alt fra sin 

rygsæk og klatre op med fyldte maver, i mørke, forbi 2 senge med 

sovende personer, lidt snurren i hovedet efter vinen, i et lokale uden 

vinduer og med ca. 35 grader oppe ved loftet – det blev ikke til meget 

søvn den nat. Bare et eksempel på, hvordan sovesale kunne se ud. Et 

andet sted, hvor sovesalen var kæmpestor, både med enkeltsenge og 

køjer, og hvor jeg midt om natten skulle på toilettet. Jeg fandt også fint 

derud, men havde nær aldrig fundet min seng igen. Famlede rundt i 

mørket, da jeg desværre ikke havde fået min pandelampe med mig. Nå, 

tilbage til hvordan en dag typisk var.  

Når vi hen på eftermiddagen kom ind på refugiet, måtte vi nogen gange 

lige smide os lidt på vores anviste seng og komme lidt til os selv igen, 

især hvis det havde været meget varmt. Ellers  var det første, at få vasket 

tøj i hånden, så det kunne nå at tørre til næste dag, og et tiltrængt bad. 

Ofte tog vi til messe ved 19- tiden og herefter aftensmad, som vi enten 

købte eller tilberedte selv i køkkenet,  hvor masser af pilgrimme var i 

gang med madlavning. Vi hyggede os med hinanden og lånte af 

hinanden, og delte ud af mad, hvis der var nogen der ikke lige havde. 

Aftenerne gik bl.a. med at  skrive dagbog,  lufte og  reparere vabler , 

men kunne også være at gå en smuk aftentur, og se lidt af den nye by, 

man var kommet til. Spanierne hygger sig meget, både børn og voksne, 

ude på torve og pladser om aftenen. 

De mennesker der gik på Caminoen var i alle aldre – lige fra 8-10 år og 

til ca. 80 så vi dem, men varierede selvfølgeligt, hvor langt de gik. 

Nogen gik alene, andre i flokke. Mange cyklede, men de måtte tit ned i 

fart, når de skulle passere de gående, og også cykle på helt andre ruter 

indimellem, når det blev for uvejsomt med cykel. De sov også på 

refugierne, men måtte vente med indkvartering til efter kl. 18, da de 
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gående havde fortrin. Fair nok. Folk kom fra hele verden. Vi begyndte at 

skrive ned, fra hvilke lande vi havde truffet folk, og det tæller 21 lande i 

min dagbog, men jeg tror det var endnu flere.  

Caminoen  forløber  i meget varieret landskab, fra 260 til 1632 m over 

havet. Vi startede som sagt i Pamplona, som ligger i Navarra regionen, 

446 m over havet. Her løb ruten indimellem i skovområde, langs floden 

Arga, og vi gik på en smuk gammel romersk vej med original belægning 

og hen over tilsvarende romersk bro. Vi passerede mandeltræer, 

valnøddetræer, brombærbuske, masser af ukrudtsplanter fra 

fennikelfamilien og vinranker. Alt blev prøvesmagt – uhm!  Videre til 

Rioja-området med de kæmpe vinmarker overalt, og regionen Castilla y 

Leon, med byen Burgos, og den fantastisk smukke, lyse og gotiske 

katedral. Byen Ponferrada med den store tempelridderborg fra det 13. 

århundrede – smukt beliggende og velbevaret. 

 I  Castilla y Leon ligger også Massedaen, med lange ensformige 

strækninger ud gennem kornmarker, og hvor du kan se flere dagsmarcher 

frem og uden muligheder for skygge. Det var det meste af denne 

strækning vi besluttede at hoppe over. Vi tog en bus fra Burgos og til 

Leon,  en strækning på ca. 180 km. Flere sagde til os, at det var den 

bedste del . Den smukkeste del var nok Galicien som den sidste med 

dens frodighed, grønne bjerge, flokke af køer med klokker om halsen, 

som drives på vejene, og svimlende smukke udsigtspunkter. Gule køer 

med horn, veltrimmede, og kolort i alle gader med en duft deraf. Det var 

helt hjemligt. Den smukke by O Cebreiro med dens gamle renoverede 

stenhuse  lå på toppen af disse bjerge. Det var her  vi om aftenen tydeligt 

kunne se Mælkevejen lige ovenover os. 

KirstenTrankjær forlod os i Astorga, ca 200 km. fra Santiago. Kirsten 

Bjerge og jeg havde 14 dage mere, og fortsatte vores vandring. Vi 

besluttede at gå alene nogle dage. Jeg var glad for at prøve det også, da 

man nok hurtigere kommer i snak med andre, men var også lidt en 

udfordring. Det var også  her på den næstsidste rute inden Santiago, at 

jeg lige prøvede,  hvordan det var at føle sig lidt alene i verden. Jeg 

havde ikke set andre pilgrimme i flere timer, især fordi det var sidst på 

dagen, hvor de fleste var kommet ind på et refugie. Jeg anede ikke, hvor 

jeg var, havde ikke set gule pile igennem lang tid, det var mennesketomt, 

da det var søndag og ude i noget industrikvarter. Mit vand var sluppet 
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op, og der var stegende hedt. Havde kvalme og var vist lidt bange. Min 

redning blev en cola-automat, som stod i vejkanten. Den virkede  

desværre ikke, men jeg  fandt  bagved nogle bygninger nogle mænd, som 

åbnede automaten, så jeg fik min cola. Så kunne jeg lidt igen og fandt 

mit refugie. Jeg gik den dag i alt 33,3 km, og pludselig fik jeg en sms fra 

Kirsten, at hun også var kommet til det samme sted, og også sent på 

dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste dags morgen fulgtes vi ad ind til Santiago, vores mål med turen.  

Det var en smuk gammel  by og efter at have passeret buen, trådte vi ind 

på den store plads foran katedralen. Den var stor og smuk, men virkede 

ikke helt så godt vedligeholdt, som andre vi havde set. Vi gik til 

Pilgrimskontoret, hvor vi afleverede vores pilgrimspas med stempler  fra 

de steder, vi havde overnattet. Her fik vi vores diplom, hvorpå der  bl.a. 

stod vores navn på latin og nationalitet. 

Der var messe sidst på formiddagen, og den store katedral var fyldt. Det 

blev en fantastisk oplevelse, som jeg aldrig glemmer. En af de få gange, 

hvor der var orgelspil, og kraftfuldt. En nonne stillede sig op og lærte 

menigheden nogle stykker musik ved at synge dem for os, og som vi 
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gentog. Det blev til et fantastisk kæmpekor, sammen med orgelspillet. 

Denne dag blev også den meget store lampe med røgelse,  hængende i et 

reb, sat  i store svingninger ud i katedralens ”arme” og igen til kraftfuldt 

orgelmusik. Det gjorde et stort indtryk på alle, og vi  klappede,  da den 

igen var i ro. Efter messen gik vi rundt og så på byen, og fik et dejligt  

gensyn med flere fra vores lange vandring på ca. 725 km. 

Min begrundelse for at gå denne tur er både af fysisk og åndelig 

karakter. Jeg ville gerne opleve denne smukke natur på så tæt hold, men 

også give mig selv den udfordring både for kroppen og ens udholdenhed. 

Det var i perioder nok hårdere end jeg havde forventet, både mht. 

varmen og de meget ømme muskler. Det blev overvundet, og føltes bare 

godt. Efter lidt hvile var man hurtigt klar igen, og fandt nok også ud af, 

at man kan mere, end man tror, især hvis man lytter til sin krop, og 

handler.  

Åndeligt får man mulighed for at tænke tanker og  blive lidt klogere på 

sig selv. Der er noget meditativt over bare at sætte den ene fod foran den 

anden de næste 6-700 km. Mit ønske var at opleve roen og friheden, der 

er i dette simple liv. Det bliver tydeligt, hvor lidt man kan nøjes med her 

i livet. 
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Guldkorn og Peberkorn. 
 

Han æ stærk, men det æ da mest å lugt te. 

 

Det æ ingen sag med de pletter, dæ ka vaskes av 

 

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

 

Tænk på de fattige, det koster ikke noget. 

 

Han hå pæng som skidt, å klæjer o samm slav. 

 

Til slut er det ikke mængden af år i dit liv, men mængden af liv i dine år. 

 

Det er kun fremtiden vi kan lave om på, så lad os dog gøre det. 

 

Rigdom er bedre end fattigdom  -   

om ikke andet, så af økonomiske årsager. 

 

I vores del af verden, bliver de fleste selvmord begået, 

 med kniv og gaffel. 

 

Kys en kål uden skro å skæg, så ka I lisså godt kys en kalket væg. 

 

Mange mænd der har forelsket sig i et smilehul,  

 begår den fejl at gifte sig med hele  pigen. 

 

Kvinder elsker stille mænd  - de tror de lytter. 

 

Glem ikke, at dem der elsker dig mest, er dem du kan såre dybest. 

 

Ægteskabet er som ethvert andet job.  

Det hjælper hvis du kan lide chefen. 

 

Så længe man kan  le sammen, 

 er det svært, at holde op med at elske hinanden. 
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Fra Holland til Danmark. 
Familien van Leunen 

Det hele begyndte for cirka 11 år siden. William arbejdede som 

driftsleder hos Hollands største championgartneri. Han var godt tilfreds 

med sit arbejde, men der var noget der manglede. William er vokset op 

på en landbrugsgård, og det var tit, at han hjalp til hos sine brødre, som 

havde overtaget gården efter deres forældre. Så var det, at William kom 

hjem fra arbejde en dag, og sagde til mig: ”Jeg synes, at vi skal have 

vores egen kvæggård”. Da jeg også er vokset op på en gård og har 

arbejdet mange år med landbruget, kunne jeg godt følge denne 

tankegang. ”Så skal vil til udlandet”, sagde jeg til William, fordi det næ-

sten ikke var muligt at starte eller købe en gård i Holland. Det var 

William også godt klar over. Vi havde tænkt over det i et stykke tid, og 

besluttede os for at prøve det. Hvis man ikke prøver, finder man jo aldrig 

ud af, om det kunne lade sig gøre. Jeg foreslog New Zealand eller 

Australien, men det syntes William var alt for langt væk fra familien. 

Man kan jo ikke komme længere væk end den anden side af verden. Det 

skulle helst være noget i Europa. 

 

Så gik vi i gang med at finde ud af, hvad for muligheder der var for os. 

Vi besøgte landbrugsmesser og snakkede med nogle mæglere, som var 

specialiseret i landbruget i  udlandet. ”Hvad synes I om Danmark? ” 

spurgte en af mæglere. Det havde vi også tænkt lidt på, men vi kendte 

ikke noget til landet i forvejen. Derfor besluttede vi, at vi først skulle på 

ferie i Danmark. Vi skulle jo være sikre på, at vi kunne lide landet, før vi 

flyttede. Vi lejede et sommerhus i Hejlsminde. Med vores 3 børn tog vi 

af sted til Østjylland. Vi var i Kolding, og kørte rundt i området for at se 

så meget som muligt. Vi syntes, at Østjylland var smukt, men det var 

ikke det rigtige sted for os at drive landbrug.  Så vi kørte vest på. Der fik 

vi et bedre indtryk af landet. Så en gang til lejede vi et sommerhus, men 

nu var det i Vestjylland. Derefter gik vi i gang med seriøs søgning efter 

en gård. Vi har set mange forskellige gårde i næsten hele Jylland. Mange 

dårlige, men også nogle rigtig flotte. Efter 2 år havde vi endelig fundet 

denne gård i Vedersø. 
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Den18. juni 2004 flyttede vi til Danmark med vores børn, Moniek, 

Marion og Jeroen, som dengang var 10, 8 og 6 år.  Det var selvfølgelig 

en stor forandring, da de skulle forlade deres venner og veninder, 

familien, skolen og lære et nyt sprog. Nogle af familiemedlemmerne 

troede det ville have været nemmere, hvis børnene havde været yngre. 

Men fordelen ved at de var lidt ”ældre” er, at de nu stadig snakker, 

skriver og forstår hollandsk. Det er også rart, når familien kommer på 

besøg. 
 

 

Kæret 2, Vedersø. 

 

Sommerferien var lige begyndt, da vi kom til Danmark. Børnene havde 6 

uger til at vænne sig til vores nye hus og område, inden de skulle starte i 

skole. Det var spændende at køre med bus i skole. I Holland cyklede vi 

altid. Klasserne var også meget mindre end i Holland. Alle 3 har gået i 

en klasse med 30-33 børn. Nu var der kun 6-16 børn. Jeroen startede i 

første klasse, Marion i tredje og Moniek i femte klasse. Fra den første 

dag, fik de næsten kun undervisning i det danske sprog, og det tog ikke 

særlig lang tid, inden de kunne tale dansk. Når andre børn kom for at 

lege med vores børn, forstod William og jeg ikke meget af det, de sagde. 

Vi selv snakkede engelsk med danskerne i starten. Også vi startede efter 

sommerferien med at følge dansk undervisning på VUC i Ringkøbing, 

og efter et år var det engelske sprog skiftet ud med dansk, blandet med 

noget vestjysk. 
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Den første uge, vi boede i Danmark, blev vi inviteret til Kjærfesten. Det 

var en god mulighed for at lære vores nye naboer at kende. Det var en 

meget hyggelig aften  og vi følte os velkomne med det samme. Vedersø 

og Stadil er meget tætte og der sker altid noget i byerne. Festerne er altid 

meget hyggelige. 

 
Fra venstre: Marion – Jeroen – Helena – Moniek – William. 

 

Der er ikke meget forskel mellem danskerne og hollænderne. Den eneste 

forskel er at danskerne er mere afslappede, og det er noget man som 

hollænder skal vænne sig til. De fleste hollændere har næsten altid travlt. 

En anden ting som også er forskelligt fra Danmark er, at man cykler 

meget mere i Holland. Men afstanden mellem stederne i Holland er 

heller ikke nær så store som i Danmark. Cyklerne bliver heller ikke låst i 

Danmark, det syntes vi var mærkeligt, da alle cykler bliver låst i 

Holland, så de ikke bliver stjålet eller ”lånt”. Og så er der meget mere 

stille og meget mere plads i Danmark. Da vi efter ¾ år, var på ferie i 

Holland igen, sagde et af børnene ”Hvor står der egenligt mange huse i 

Holland, og markerne er meget små, næsten ingen plads til at køre 

traktor”. Ja man vænner sig meget hurtig til al den plads man har i 

Danmark. 
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William og jeg arbejder begge to på gården. Vi har hver vores opgaver, 

men vi kan også klare hinandens opgaver, hvis det er nødvendigt. 

Arbejdet i marken tager William sig af, mens jeg passer kalvene. Det er 

arbejde man skal have tålmodighed til, og det mener William jeg har 

mere end ham. Malkning og andet forefaldende arbejde i stalden gør vi 

sammen med vores medarbejder. Børnene hjælper også tit til. 

Selvfølgelig holder vi engang imellem fri, så vi kan være sammen med 

børnene og hygge os. 

 

Vi får tit besøg af familien fra Holland. Jeg har selv 2 søstre og William 

har 4 brødre, som alle er gift og har børn. Jeg har stadig min mor og far, 

og William har stadig sin mor. Selv tager vi et par gange om året til 

Holland, for at besøge familien og venner. I min fritid læser jeg mange 

bøger og arbejder gerne i haven, William spiller fodbold i Stadil og 

badminton i Vedersø. Børnene går også meget op i sport, såsom svøm-

ning, fitness og gymnastik. Moniek blev i sommeren 2012 HHX-Student 

og holder nu et sabbatår, Marion går i 2. g på gymnasiet, og Jeroen går i 

9. kl. på Vedersø Idrætsefterskole. Vores 3 børn er meget tilfredse med 

skole, venner/veninder og livet her i Danmark. Og når børnene er 

tilfredse, så er vi det også. Vi har nu boet  8½  år i Danmark, og er faldet 

godt til. Og har endnu ikke fortrudt, at vi flyttede til Danmark. 

 

Helena Steeghs 
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Ejvind og Erling - To nabodrenge i Fuglbjerg 
 Af Erling Halkjær 

 

Da jeg var barn, havde jeg fire søstre, der var ældre end mig og to søstre, 

der var yngre end mig. Det var da meget godt, men en gang imellem 

manglede jeg en dreng at lege med. Med tiden lærte jeg vores 

nabodreng, Ejvind Stougaard, at kende. Han var tre år yngre, men det 

betød ikke noget. I, som kender Ejvind, ved, at han er en kvik fyr, som 

altid har haft en masse livsmod. Ejvind havde to brødre, men de var 

meget ældre end ham, så han manglede også en dreng at lege med. Nu 

var det ikke sådan, at vi legede sammen hver dag. Vi var som så mange 

andre børn på landet en del af arbejdskraften. Vi kom tidligt i marken 

med heste, harve og plov. Vi hjalp i roerne, når de skulle hakkes og igen 

om efteråret, når roerne skulle samles. Det hele foregik med håndkraft. 

Vi lærte også at malke med håndkraft.  

 

Det var også dengang, da der stadig var hjorddrenge på de gårde, som 

ikke selv havde børn. Jeg kan huske, at der var fire hjorddrenge i vores 

nabolag. Der var nok ikke mange, der tænkte på, at børn på landet skulle 

have en boglig uddannelse. Nej, de skulle lære at bestille noget. I min 

skoletid gik de ældste årgange kun to formiddage om ugen i 

sommerhalvåret. Før min tid gik de kun én enkelt formiddag om ugen.  

 

Ejvinds far, Kristian Møller Stougaard, husker jeg som en flink og rar 

mand. Hvis jeg traf ham udenfor, når jeg kom om til Ejvind, stod vi og 

snakkede. Så sluttede han gerne med at sige: -Do ka go in te Maren å 

sæj, do ska ha æn kåew. (Du kan gå ind til Maren og sige, at du skal 

have en kage). Når jeg kom ind til Maren, ville jeg ikke være bekendt at 

sige det med kagen, men jeg fik altid en alligevel. 

 

Så skete det, som måtte komme. Det var en 1. juledagsformiddag. Ejvind 

ringede til mig og fortalte, at han havde fået en rigtig læderfodbold i 

julegave. -Kommer du om og spiller med mig, spurgte han. -Ja, jeg 

kommer med det samme, svarede jeg. Jeg tror, Ejvind var den 

lykkeligste dreng i miles omkreds. Jeg er sikker på, at det var hans 

højeste ønske. På dette tidspunkt i begyndelsen af 1950’erne var pengene 

små. Det var længe før ordet ”velfærdssamfund” var opfundet, men 

heldigvis for både Ejvind og mig, blev der råd til en fodbold. Måske 

svært at forstå for nutidens børn og unge, som er mere forvænt med 

gaver. Dengang var det også sparetider i kommunen, og derfor havde vi 

ingen fodbold i skolen. Lærer Kristiansen fik det arrangeret sådan, at 

hvert barn gav en krone – og så blev der købt en fodbold. 
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Jeg blev også glad for Ejvinds fodbold, for hvor har vi spillet meget med 

den. Nogle gange var vi en hel flok drenge, der spillede, og andre gange 

var vi bare Ejvind og mig. Det havde vi det fint med, vi havde helt vores 

egen måde at spille på. Det skete nogle gange, at Ejvinds storebror, 

Henning, kom hjem på besøg. Han ville gerne være med, og så spillede 

vi fodbold til det næsten var helt mørkt. Inden vi skiltes, var vi inde hos 

Maren og Kristian (Ejvinds forældre) og få jordbær eller frugtgrød. Så 

var vi også trætte på den gode måde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En sommersøndag, hvor hjorddrengene havde fri. 

Fra venstre: 

Ejvind Stougaard, Erling Halkjær, Rolf Hagensen, som var hjorddreng ved Valborg 

og Niels Halkjær i tre somre. Han blev skolelærer. Min lillebror Per. Esper Halkjær 

Sørensen, som var hjorddreng ved Kristian Halkjær i to somre. Han blev jetpilot og 

senere læge og havde i mange år sin egen praksis i Jels i Sønderjylland. 

Bagest mine forældre og søstre Helga og Dagny. Til venstre Karl Rosengren fra 

København. Det er muligvis Karls kone der har taget billedet. Hun var 

Københavnerpige hos min fars plejemor. 

 

Da bolden var slidt op, fik Ejvind en ny bold. Jeg tror, Ejvinds far syntes, 

at det var en god investering med de bolde. Han opdagede hurtigt, at når 

vi spillede fodbold, lavede vi ingen skarnsstreger, bortset fra én gang 

hvor vi forgreb os på Marens gule stikkelsbær. Hun havde sagt, at vi ikke 

måtte tage nogen, før hun selv havde plukket til syltetøj. Derefter måtte 

vi gerne spise resten. Men en søndag formiddag kunne vi  ikke stå for 
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fristelsen. Vi fyldte lommerne med de forbudne frugter. Derefter gemte 

vi os og spiste dem. Vi fortrød hurtigt, for bærrene var ikke helt modne. 

Man kan sige, at vi fik livsstraf i form af en frygtelig mavepine. 

 

Når Ejvind var omme hos mig, var det mest gymnastik og akrobatik, vi 

øvede os i. Vi klatrede op på bjælkerne og lavede både forlæns og 

baglæns salto ned i den løse halm. Ejvind var helt specielt dygtig til at 

rende på bjælkerne. Jeg tænkte nogle gange: Han har ikke lært frygten at 

kende. Det var godt, vore mødre ikke så, hvor vildt det gik til. Jeg tror, vi 

var blevet betydeligt bedre til gymnastik og akrobatik, hvis vi havde haft 

de samme faciliteter og dygtige instruktører, som de unge har i dag. Om 

vintrene løb vi meget på skøjter. Vi havde masser af isbaner her, før den 

store afvanding i 1950’erne. 

 

Ejvinds karriere som førsteholdsfodboldspiller, tror jeg, han er bedre til 

selv at fortælle om, men jeg vil alligevel komme med nogle 

betragtninger: I 1962 spillede jeg på hold med Ejvind i serie 5, hvor 

holdet vandt turneringen og rykkede op i serie 4. Jeg har ikke spillet 

siden, bortset fra nogle år på oldboys-hold. Efter oprykningen til serie 4 

startede storhedsperioden, hvor holdet i løbet af en årrække rykkede op i 

Jyllands-serien. Det var der vist ingen, der havde forventet. Jeg tænker, 

at hvis vi havde sagt til Tim, Ringkøbing, Skjern, Tarm og Lemvig, at vi 

ville komme til at spille flere rækker over dem, så ville de nok have 

ment, at vi havde fået storhedsvanvid. Men sådan gik det. Man kan godt 

sige, at vores kulturarv har spillet os og andre et puds. Stort var det, og 

det var en god måde at få Stadil og Vedersø rystet sammen på. Sjovt var 

det også at se, hvordan mange begyndte at gå til fodboldkamp søndag 

efter søndag. Selv ældre landmænd, som aldrig før havde interesseret sig 

for fodbold. Desværre var det på lånt tid, i dag har vi intet ungdomshold 

i fodbold. Som Ejvind siger: Den gode tid, vi havde, er der ingen, der 

kan tage fra os. 

 

Ejvinds 60 års fødselsdag husker jeg rigtig godt. Det var med åbent hus i 

Stadil Forsamlingshus, hvor vi havde en god og festlig dag med godt 

mad, øl og snaps, så stemningen var særdeles fin. Der blev snakket 

meget – også om fodbold. Poul Bech Hansen fra Ringkøbing holdt en 

tale og kom selvfølgelig ind på alle de fodboldkampe, som Stadil og 

Ringkøbing havde spillet mod hinanden. Jeg husker, at han 

sammenlignede Ejvind med John Faxe Jensen for hans måde at kæmpe 

for sagen. 

Ole Kamp talte om Ejvinds fighteregenskaber. Han sammenlignede 

Ejvind med Billy Bremmer fra Skotland. Jeg kan godt se, at der er noget 

om snakken. Han er bare fire dage yngre end Ejvind, cirka samme 
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størrelse og midtbanespiller – og noget af en hård nyser. Han havde en 

lang karriere i engelsk Premier League i Leeds United og på det skotske 

landshold. De var begge rødhårede, mon ikke de er beslægtede med de 

rigtige vikinger? 

 

Tilbage til drengeårene: 

Det fine ved naboskabet var, at vi næsten altid kunne få lov til at cykle 

om til hinanden. Det tog jo kun to minutter.  

I tiden siden har vi ikke været sammen så tit som før, men vi er stadig på 

gave med hinanden på mærkedagene, og vi har mødt hinanden mange 

gange på Ejvinds værksted. Det ender næsten altid med, at vi mindes 

drengeårene med fodboldens og springgymnastikkens glæder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Datidens trækkraft: Tulle og Flora med de rigtige hestekræfter.  
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Konfirmander i Stadil 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagest fra venstre: 

Hanne Kildahl-Høgh – Signe Hempel – Linda Bjerg – Dines Benned 

Jensen – Jens R. Jepsen – Jenny Anneberg Olesen – Bjarne Dalsgaard 

Aarup – Jytte Halkjær – Trine Linnet. 

Forrest: 

Thomas Ahsbash – Lene Hald Nielsen – Linda Lundsgaard  Nielsen –                 

Søren Henriksen. 

  
Sognepræst: Anne Grethe Christensen. 
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Drømmen der blev til virkelighed..  

Mit eventyr i Tanzania, Kenya og Zanzibar  
Dorte Slot Tarpgaard. 

 

Afrika er et fascinerende kontinent! En verden fuld af spændende 

oplevelser, der ligger så umådeligt langt fra vores egen hverdag. Og 

hvem har ikke drømt om at komme til Afrika og opleve det enestående 

dyreliv, den spændende kultur, de unikke naturscenerier, og den helt 

specielle atmosfære hvor stress er et ikke-eksisterende begreb?  Jeg blev 

forelsket I landet – og i det afrikanske folkefærd!  

 

I okt. 2010 drog jeg afsted på eventyr sammen med 3 andre frivillige. Vi 

havde alle meldt os til projektet: Byg en rektorbolig på skolen i Arusha. 

Jeg rejste med organisationen “Arusha´s venner” – stiftet af Merete 

Trolle i 1980.  At træde ud af flyet i Nairobi var som at træde ud på en 

ny planet. Bilerne, lugten, menneskene, bygningerne, dyrene – alt var 

anderledes og spændende. En lang bustur i en meget gammel bus førte os 

til byen Arusha i Tanzania, hvor vi skulle tilbringe de følgende 3 uger.  

 

Korte facts om Tanzania:  

•Hovedstad: Dodoma. 

•Indbyggertal: 37.188.000. 

•Ca.10 % af landets indbyggere er ramt af aids.  

•Gennemsnitslevealder: 45 år. 

•Officielle sprog: Swahili, engelsk og arabisk. 

•Religioner: 45 % er kristne, 35 % er muslimer, 20 % tilhører en 

stammereligion. 

•Højeste punkt: Kilimanjaro 5.895 m.   

 

Tanzanias befolkning er opdelt i stammer. Det nøjagtige antal kendes 

ikke, men der er cirka 130 forskellige stammer, hvor Sukuma-stammen 

er den største. Den udgør cirka 10 % af Tanzania befolkning. Ingen af 

stammerne har dog været så store, at de har kunnet dominere de andre. 

Landet har derfor været forskånet for de stammekrige, som mange andre 

afrikanske lande har lidt under. 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Flere og flere flytter fra landområder til byerne i håb om at få et job, så 

de kan overleve. Det har betydet, at storbyerne har en eksplosiv 

befolkningstilvækst, langt større end byerne kan kapere. Alt for mange 

mennesker samlet på et sted med alt for få jobs giver problemer. Det 

betyder også, at de gamle stammetraditioner og de gamle håndværk så 

småt er ved at forsvinde. Tanzania er et af verdens mest underudviklede 

lande, og befolkningen kæmper mod hungersnød, arbejdsløshed og 

sygdomme. Omstillingsprocessen fra landsbysamfundet til bysamfundet 

er svær og kulturforskellen mellem Tanzania og den vestlige verden er 

enorm.   

 

Byggeri, oplevelser og et arbejde på en kvindeklinik blev hurtigt en del 

af vores hverdag. Tanzania har oplevet et dramatisk fald i 

børnedødeligheden de seneste år. I 1999 døde mellem hvert sjette og 

hvert syvende barn, inden det nåede at fylde fem år. I 2004 døde ”kun” 

hvert niende barn inden de fyldte fem år. Arbejdet på kvindeklinikken 

var spændende. Jeg var med til at undersøge gravide kvinder, hvor 

remedierne var: Et centimetermål, et  hørerør, et manuelt BT-apparat og 

1 malariapille. Lægens største ønske var et scanningsapparat. Når 

kvinderne skulle nedkomme var der selvfølgelig ingen smertestillende 

medicin at tilbyde. Vi besøgte skoler og børnehaver. Et besøg på en 

skole for offerbørn gjorde specielt et stort indtryk på mig. Da børnene så 

os kom de løbende og sprang os i favnen. Udtrykket i deres øjne var 

skræmmende. De higede efter voksenomsorg og tryghed.  

 

Afrikas fascinerende dyreliv oplevede vi på en safaritur i Serengeti 

nationalpark. Vi havde vores egen personlige guide og vi overnattede i 

en hytte uden vand og strøm. En af nætterne overnattede en af de andre 

frivillige og jeg i et telt. Da vi vågnede om morgenen kunne vi høre 

bøfler vandre rundt om teltet. Vi kiggede ud, men måtte hurtigt sætte 

hængelåsen på igen. Der lå en kæmpe bøffel i vores fortelt. Skrækken  

kom over os, men vi bevarede roen.  

Vi fløj til Zanzibar som er Afrikas bounty ø over dem alle. Her stod den 

på ren afslapning.  Alene navnet "Zanzibar" fremkalder associationer om 

noget eksotisk, og det er ikke uden grund. Ikke blot er der hvide 

sandstrande, kokospalmer og flotte koralrev, men øen emmer også af 

historie, hvor sultanpaladser, persiske bade, gamle forter, byer med 
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snævre arabiske gyder og traditionelle "dhows" i de gamle havne gør 

1001 nats eventyr levende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inden turen gik mod Danmark igen tilbragte vi et døgn i Kenyas 

hovedstad Nairobi. Her så vi Karen Blixens farm. Karen Blixen boede 

fra den 14. januar 1914 til den 14. juli 1931 i Nairobi, hvor hun ejede og 

drev en kaffeplantage. Min drøm blev til virkelighed – Jeg fik oplevet 

Afrika på både godt og ondt. Min deltagelse i et frivilligt projekt fik mig 

til at føle, at jeg havde været med til at gøre en forskel. Jeg oplevede 

elendighed. En elendighed, der ikke kan måles eller sammenlignes med 

noget andet.  Og alligevel er smilene det, jeg husker bedst. Smil, 

hjerterum og overskud er det, der beskriver afrikanerne allerbedst.   

 

Glædelig jul og godt nytår! 

 

 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/14._januar
http://da.wikipedia.org/wiki/1914
http://da.wikipedia.org/wiki/14._juli
http://da.wikipedia.org/wiki/1931
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Tak til nedenævnte, som har bidraget med  

tekster, billeder eller på anden vis. 

 

Keld Pedersen 

Mette Kristensen 

Jan Larsen 

Erling Halkjær 

Dorit Larsen 

Dorte Slot Tarpgaard 

Bruno Vestergård 

Hanne Kildahl-Høgh 

Ejvind Stougård 

Helena Steeghs 

 

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

Stadil Sparekasse ...................................... 1.500 kr. 

Vestjysk Bank ........................................... 1.500 kr. 

Ringkøbing Landbobank .......................... 1.500 kr. 

Stadil Lokalarkiv ...................................... 1.000 kr. 

 

Hæftet udgives og finansieres af: 

Stadil – Vedersø Borgerforening 

Vedersø Menighedsråd 

Stadil Menighedsråd 

Vedersø Idrætsefterskole 
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Redaktionen består af: 

 

Knud Tarpgaard  tlf: 97 331788 

   aktarpgaard@altiboxmail.dk 

 

Marie Kolby  tlf: 97 331339 

   mariekolby@mail.dk 

 

Niels Kildahl-Høgh  tlf: 21720688 

   kildahl-hoegh@webspeed.dk 

 

 

 

Vi oplever det glædelige, at flere og flere kommer med gode ideer og 

forslag til næste års udgivelse, så kom ud af busken og henvend dig med 

din historie, oplevelse, billede eller andet. 

 

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

 Stadil og Vedersø. 

 

De seneste årgange kan ses på internettet.  ”Jul i Stadil-Vedersø”. 

 

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

Stadil Købmandsgård. 

Vedersø Købmandsgård. 

 

 

 

Redaktionen ønsker alle læserne 

en glædelig jul og et godt nytår. 

 

 

 

mailto:aktarpgaard@altiboxmail.dk
mailto:mariekolby@mail.dk
mailto:kildahl-hoegh@webspeed.dk
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