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Sommer på hotellet
Af Helle Nørgaard

Det er sommeren, man husker bedst, selv på sådan en kold februar
dag i 2014, hvor min bror og jeg sidder hos mig i Aarhus med 
varm kaffe . På opfordring af Jul i StadilVedersøs redaktion sen
der vi tankerne tilbage til Vesterhavet og et badehotel, som blev 
vores barndomshjem . Det er hyggeligt, men efter en halv times 
snak må vi bare konkludere:

Det er sommeren, man husker bedst . Følelsen af sand mellem tæ
erne, smagen af saltvand på solvarm hud og duften af hybenroser .
Nogen gange er man heldig at se en hugorm ligge i solen i klitter
ne . Barnepigen bliver altid bange . Men man skal bare løbe i zig
zag . Så kan slangen ikke følge med . Det er vi sikre på .
 Mor og far er aldrig med ved havet . De har ikke tid . De har jo 
travlt med at passe hotellet . Derfor har vi barnepige hver sommer . 
Lisbeth, Helle, Elin . De har god tid .
 Nogle gange får vi lov at tage med familien Lübkers til stran
den . De kommer hver sommer – helt fra Hamburg i en stor Mer

Vores lejlighed lå i de fire øverste vinduer ud for de to flagstænger - på venstre side af  
bogstaverne på muren  altså den side, hvor den røde bil holder . Lige nedenunder var  
sommerpensionærernes spisestue  og det var ud for den, damerne kommenterede fars  
flagopsætning om morgenen. På højre side var der øverst værelser, og i stueetagen 
dagligstue for sommerpensionærerne .
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cedes . Og om vinteren 
sender de julepakke 
med masser af marci
pan . Børnene hedder 
Peter og Barbara . Fa
deren er en stor mand, 
og man sidder trygt på 
hans skuldre, når han 
tager én med ud til første revle . Der er noget magisk ved at blive 
sat ned i sandbunden helt derude, hvor man atter kan bunde, og så 
stå der – ude i havet – og kigge ind på stranden, badegæsterne og 
sømærket, der er så karakteristisk for Vedersø Klit .

Vores hund Buller kan også finde revlerne. Han er mægtig god til 
at svømme . Buller tilbringer stort set hele dagen på stranden . Når 
han ikke svømmer, tigger han kiks og is ved at ”sidde pænt” – på 
rumpen og med forbenene løftet foran kroppen . Det kan folk ikke 
stå for . Buller kommer endda på forsiden af JyllandsPosten en
gang – på et billede, hvor han sidder pænt og tigger foran en lille 
pige, der har en hel pakke Anders And kiks – til sig selv…
 En anden gang får Buller en længere omtale i en kronik i en 
landsdækkende avis, hvor skovfoged Bjørn Døssing kalder ham 
havhunden Petersen, fordi han ikke ved, hvem Buller i virkelighe
den er, og hvor han kommer fra . 
 Det gør købmanden heller ikke, når turisterne spørger . For det 
gør de mest, når Buller er sprunget ind i deres leg og har bidt de
res bold i stykker på stranden . Så må de op til købmand Karl og 
købe en ny, så han kan jo også godt se fordelen i Bullers kærlig
hed til boldspil .

På strandtur med barnepigen . 
Jeg er lidt i tvivl om, det er bar
nepige Lisbeth eller barnepige 
Helle (også kaldet storeHelle), 
der har taget billedet .
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 Om aftenen går far ud bag ved hotellet og fløjter. Et langt og 
syv korte . Måske skal han gøre det et par gange, men så kan man 
også snart se en lille prik dukke op over klitterne og suse nedad og 
hjemover . Så er det spisetid for Buller, og bagefter ruller han sig 
sammen på tæppet ved siden af fyret ude i bryggerset . Her sover 
han – indtil det er tid til at erobre en ny sommerdag i klitterne .
 Jeg er født i 1962, lillebror Bo i 64. Året efter flytter vores for
ældre fra Tim til Vedersø Klit for at hjælpe mormor og morfar på 
hotellet . De, Elna og Chr . Larsen, bor i et hus lige overfor . Vi bor i 
en lejlighed på 1 . sal på hotellet . 

”Sikket dejligt vejr, hr . Jensen” .
”Pas nu på, det ikke rører jorden, hr . Jensen” .

De kvidrende kvindestemmer trænger gennem de åbne vinduer 
sammen med sommervarmen . 
 Det er en god og tryg lyd at vågne til . Vi ved, hvem det er . 
 Af med dynen, hovedet ud af vinduet – jo, den er god nok . Far 
hejser flag i de tre flagstænger foran hotellet til akkompagnement 
af de faste sommerpensionærers kommentarer . 

Det er blandt andet Fru Jacobsen, der kommer fra Holstebro og 
altid er meget solbrændt . Det er mor og datter, fru og frk . Theen, 
og så er det Frau Helga Jürgensen, som hver sommer kommer helt 
fra Flensburg – i taxa . Laurits Vang, som resten af året mest frag
ter os børn i skole og de unge til halballer, kører hver sommer sit 
folkevognsrugbrød helt til Tyskland og tilbage igen . Vi tænker, at 
Helga må være meget rig, når hun sådan kan tage taxa . Hun har 
lært sig dansk, vil rigtig gerne snakke og spørger altid, hvordan 
det går i skolen . 
 Om dagen går hun mange ture og samler sten ved stranden, som 
hun maler på – og giver som gaver . Om aftenen, inden hun går i 
seng, står hun ved disken i buffeten og venter på sin varme mælk, 
og så siger hun tit til min far: 
 ”Åh, hr Jensen, De ligner Cary Grant .” 
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Det griner min mor af .
 Hun er altid den, der er først på hotellet om morgen  sammen 
med kogekonen Ellen . De to starter køkkenet op, drikker kaffe i 
noget nær tavshed, og så er dagen ligesom i gang . Mormor kom
mer næsten lige så tidligt . Hun vil gerne snakke . Før kokkene mø
der ind, er det varme køkken hendes domæne . Det er mormor, der 
bager til hotellet  ikke morgenbrød . Det kommer Timbageren 
med, men suppehorn, kræmmerhuse, vandbakkelser, kringle, lag
kagebunde – både de hvide og de brune – og småkager i spande
vis . 

Mel og sukker opbevares i to store metaltønder – så musene ikke 
kan komme i dem . Det kan kokkene til gengæld, og gudnåde og 
trøste dem, hvis de har fjernet den gamle kaffekop, der ligger i én 
af tønderne . 
 Mormor har alle opskrifterne i hovedet, men koppen – den er 
hendes måleske, og uden den går det ikke .

Bo og jeg på vores trehjulede cykler. Min fik senere mere farve. Vi er på sydsiden af 
hotellet  og i baggrunden ses mormor og morfars hus, som lå på modsatte side af vejen .
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 Vi må ikke bande, men Ellen 
bander meget – mest sådan for sig 
selv, når hun går i køkkenet i løbet 
af dagen . Hun har vist nok har en 
lejlighed i Ulfborg, men det me
ste af tiden bor hun på et værelse 
i kælderen hos mormor og morfar . 
Om aftenen spiller de tre tit kort .
 I kælderen er der flere værelser, 
og om sommeren bor opvaske og 
stuepigerne også her . De har alt 
muligt spændende på deres værel

ser – sminke, billeder af drenge, krøllejern og smart tøj . Lykken er 
at blive lukket ind og bare lige så stille gå rundt og snuse og lytte, 
mens de store piger snakker . 
 Ved siden af mormor og morfar bor smedens . De to yngste børn 
her hedder Bruno og Britta, og dem leger vi ofte med . Bo og jeg 
må næsten aldrig have kammerater med hjem – slet ikke om som
meren. Mor og far vil ikke have sådan en flok børn til at gå i vejen 
på hotellet  men så er der heldigvis så mange andre steder at lege . 
 Hos Bruno og Britta er der store bassiner med levende ål, og 
det er sjovt at stikke hænderne i vandet og lade ålene glide mel
lem fingrene og prøve at fange dem.  
 På tørresnore holdt højt oppe af en lang pind hænger tørfiskene 
– to fisk bundet sammen i halerne og hængt på tværs over snoren. 
Dem må vi ikke røre, men når forældrene sover til middag, sniger 
vi os jævnligt til at snuppe et par stykker . Hvis man fordeler re
sten henover snoren, er der nok ingen, der opdager det, mener vi . 
Tanken om, hvor snu vi har været, får bare de salte tørre godbid
der til at smage endnu bedre .

Det er mig på min allerførste skoledag i 1969 . 
Jeg står sammen med Eva  en fast sommergæst . 
Det er hendes mand Knud, der har taget billedet . 
Skolebussen er Laurids Vangs bil  den, han også 
kørte til Flensborg og hentede Helga Jürgensen i .
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En sommereftermiddag lokker jeg Britta med ind i morfars gara
ge. Jeg ved, at her står en bøtte rød maling, for i foråret, da flags
tængerne blev lagt ned, og far skulle friske dem op med en gang 
hvidt, kom morfar forbi med den røde maling for at give knopper
ne i toppen en tur . Måske gik det lidt stærkt, for bagefter grinede 
far i al fald af, at det øverste af flagstængerne ved den lejlighed 
blev lidt lyserøde . Men det ser man jo ikke, når Dannebrog vajer 
mod en blå himmel en fin sommerdag.
 Jeg bliver til gengæld ved med at se den røde maling og pens
lerne for mig . Og på forunderlig vis lykkes det mig at få overbe
vist Britta om, at vi faktisk har fået lov til at bruge begge dele . Og 
trænger vores trehjulede cykler ikke bare til en omgang? 
 Jeg får aldrig at vide præcist, hvad hendes forældre siger til 
Britta, da hun kommer hjem, men den aften forlader mor det kol
de køkken for at hjælpe barnepigen med at vaske mig i terpentin . 
Selv om mor bliver ved med at sige: Hvordan kunne du dog finde 
på det, så ser hun og barnepigen lidt underlige ud i hovederne . Det 
ser næsten ud som om, de griner… . Terpentinen lugter fælt, svier 
i mine sår og myggestik, men jeg bliver ren . Min lyserøde spin
lonkjole står derimod ikke til at rede .
 Mit malereventyr får pænt meget plads hen over bordet i 
personale stuen de næste par dage, og sådan er det med de ting, vi 
går og laver . Sådan er det at vokse op på et hotel . 

Mor, far, Bo og jeg er ikke en almindelig familie, der mødes til 
måltiderne oppe i lejligheden . Det kan ligesom ikke betale sig, 
når der bliver lavet mad til personalet nedenunder . Vi tænker ikke 
over det i hverdagen . Til gengæld føles det lidt som en fest, hvis 
vi så endelig skal spise oppe i lejligheden . Det er som regel fordi, 
vi får gæster . Men det kan også ske uden nogen særlig grund – om 
vinteren . Men det er en helt anden historie .

Måske er det bare sommeren, man husker først .
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Alrum Biskole
Af Henning Dalsgaard, Alrum . Fortalt til Jette Sørensen .

Før 1950 var der fem skoler i Stadil Sogn: Der var fire biskoler, 
nemlig Mølleby Skole, der lå på vejen op mod herregården Søn
dervang, Stadilø Skole, Mejlby Skole og Alrum Skole – og så var 
der hovedskolen i Stadil By .

Jeg er født i 1940 i Brabrand, hvor mine forældre Jenny og Christian 
Dalsgaard drev en købmandsforretning samt benzintank . Desuden 
kørte min far taxa . Da Danmark blev besat af tyskerne i 1940 blev 
det vanskeligt for mine forældre at drive forretningen, for benzin 
blev rationeret, og de besluttede sig for at flytte tilbage til min fars 
fødeegn Alrum, hvor min bedstefar i Vester Dalsgaard havde bygget 
ejendommene på Stadilvej 9 samt Stadilvej 11. Vi flyttede ind på 
Stadilvej 9, hvor far og mor drev landbrug . Desuden kørte min far 
mælk til Stadil Mejeri .
 
Jeg begyndte min skolegang i 1947 i Alrum Biskole, det nuværen
de Stadilvej 18 . Der var ikke længere, end jeg kunne gå derhen . Vi 
var én stor klasse i skolestuen, som blev undervist af Lærer Jensen, 
som vi kaldte ham . Lærer Jensen og hans kone samt deres datter 
Solveig havde privatbolig i resten af huset, som ikke var stort . Der 
var køkken og gang samt værelser på loftet . Vi elever sad ved to
personers pulte . Piger sad sammen og drenge sad sammen .
 Øst for skolen lå et tørvehus, hvor der også var to toiletter, det 
vil sige to gammeldags dasser, som eleverne delte med lærerfami
lien . Desuden var der en ”askemødding”, hvor asken fra kakke
lovnen i skolestuen blev tømt af .
 Kort efter at jeg begyndte i skole, var vi på udflugt. Det var nu 
kun et par kilometer væk til Alrum Bro, hvor vi spiste vores mel
lemmadder, inden vi cyklede hjem til skolen igen .

Jeg gik i skole hver dag, bortset fra en periode, hvor vi havde 
mund og klovsyge i besætningen derhjemme . På grund af smitte
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faren måtte vi børn ikke komme i skole, før sygdommen var væk .
Jeg kunne godt lide at gå i skole, især frikvartererne . Vi drenge 
lavede indimellem ”kunster” med læreren . Jeg kan huske, at der 
sad en rød postkasse på skolens mur, som vi fyldte op med grus, 
så der ikke var plads til posten . Jeg husker ikke, hvad der skete, da 
læreren opdagede det .

I 1952 var den nye hovedskole i Stadil bygget færdig, og de små 
biskoler blev nedlagt. Lærer Jensen flyttede med sin familie til 
Hurup . 
 Jeg kom i en ny klasse, hvor jeg var den eneste elev fra Alrum . 
Der gik skolebus fra Alrum til hovedskolen . Den kørte over Sta
dilø og samlede elever op . Det var ”Kræ Bus”, der kørte (Kristen 
Pedersen) .
 I hovedskolen var der flere lærere, blandt andet fru Stinus (In
ger Augustinussen), fru Borgensgaard, lærer Østergaard og første
lærer Christiansen .

Lærer Østergaard underviste i sløjd, og undervisningen foregik 
i den gamle, nu nedlagte, biskole i Møllebyen, hvor der blandt 

Alrum Skole i baggrunden . Forrest kører Chr . Dalgaard på sin traktor med børnene fra 
familien, der ferierer i den gamle skole . Traktoren var en rød IH 320, som Chr . Dalsgaard 
anskaffede i 1956 . Den havde 20,5 HK og kørte på diesel og ikke benzin, da den skulle 
bruges til mælkekørsel til Stadil Mejeri .
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andet var en 1520 høvlebænke . 
Jeg kunne godt lide sløjd, og se
nere har jeg gået til sløjd på af
tenskole og lavet forskellige ting .

Vi blev undervist i regning, dansk, geografi, Danmarkshistorie 
og bibelhistorie . Jeg ville hellere have lært nogle fremmedsprog, 
men det gjorde man ikke noget ud af dengang .
 Vi gik jo kun i skole i syv år . Jeg plejer for sjov at sige, ”at jeg 
gik ud af skolen, da jeg var klog nok til det” .
Det normale var, at man gik ud af skolen, når man var blevet kon
firmeret – og så kom man ud at tjene. Det var de færreste, der hav
de mere skolegang end de syv år .

Jeg blev konfirmeret i 1954 og hjalp derefter til ved landbruget 
derhjemme . Som sagt kørte min far mælk til mejeriet, og de to 
mælketure i Alrum og Kirkebyen, som han havde, har jeg tit kørt . 
Først foregik det med hestevogn, men da vi fik traktor i 1956, 
brugte vi den .
 Senere, da jeg var 2324 år, tog jeg på landbrugsskole for at 
lære noget mere og hjælpe min far med bedriften . 
 Da Alrum Biskole blev nedlagt omkring 1950, købte min far 
Chr . Dalsgaard den . Der var ikke jord til, men han lejede huset ud 
til tyske turister gennem et bureau . Der var en tysk familie, som 
kom der hver sommerferie gennem flere år. 

I 1969 brændte den gamle skole i Alrum, og den vesttyske familie 
fra Hagen i Ruhrdistriktet, der boede der, mistede alle deres ejen
dele. De nåede med nød og næppe at komme ud og fik kun det tøj 
med, som de havde på . Branden skyldtes en fejl i de elektriske 
installationer, fandt man senere ud af .
 Far solgte herefter den gamle skoles grund til Christian Niel
sen, som byggede det nuværende hus . 

Hovedskolen i Stadil By .
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Kærligheden der faldt ned med bombeflyet
Af Jette Sørensen (Artiklen blev bragt i Magasinet Lemvig i maj 2011)

Efter kun ni måneders ægteskab mistede Jessie sin Ernest 
i 1944, da hans Lancaster bombefly blev meldt savnet 

På sin vej til skole krydser 13årige Jessie dagligt sammen med 
en veninde Lambeth Bridge over Themsen i London . Veninden 
har en gammel ramponeret stråhat, som hun er meget træt af, men 
hendes mor vil ikke købe en ny .
 - Jeg tror, jeg smider den væk og siger, at jeg har tabt den. El-
lers slipper jeg aldrig af med den, siger veninden og lader hatten 
falde ned fra broen .

Så nemt går det dog ikke . Hatten havner på dækket af en pram, 
der netop sejler ud under broen, og de hjælpsomme sømænd om
bord styrer straks mod land for at kaste den op på bredden . Her 
griber to vakse 16-årige knægte hatten og afleverer den til Jessies 
veninde . Den ene knægt hedder Ernest . Ernest Thirkettle . Jessie 
synes om ham med det samme . Faktisk har hun i Ernest lige mødt 
kærligheden, som 75 år senere ad krigens og tilfældets snørklede 
veje skal bringe hende til den lille landsby Stadil i Vestjylland .

Efter episoden med hatten ser Jessie og Ernest hinanden næsten 
hver dag og han følger hende tit hjem fra skole . Hun tør ikke for
tælle sin mor om romancen, men en nabo er så ”venlig” at gøre 
det .
 - Nå, men det duer jo ikke at forbyde dig at se ham, så inviter 
ham hellere med hjem på te, lyder morens kloge replik . På den 
måde bliver de unges kærlighed legitim .

Kun ni måneders ægteskab
Seks år efter deres første møde gifter Jessie sig med sin Ernest . 
Det er den 15 . november 1942, hun er 19 og han er 22 år . Anden 
Verdenskrig raser, parret bor i London og passer hver deres kontor
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job . De unge taler om, hvad de gerne vil, når krigen er slut, og de 
regner bestemt med, at de allierede vinder krigen . Jessie arbejder 
i Indenrigsministeriet i en hemmelig sikkerhedsafdeling, som re
gistrerer fjendtlige angreb . Derfor er hun underlagt tavshedspligt . 
 I juli 1943 forlader Ernest sit fredelige kontorjob for at blive 
aktiv soldat i krigen som geværskytte på et Lancaster bombefly. 
	 -	Alle	unge	mænd	ville	flyve	dengang.	Det	ville	Ernest	også	og	
jeg kunne ikke tale ham fra det, siger Jessie .
 Den 3 . september tager han på sit første bombetogt over Tysk
land . Flyet vender ikke tilbage til basen som planlagt og den 5 . 
september modtager Jessie et telegram om, at hendes mand er 
meldt savnet og formodes død .
	 -	Det	var	et	chok.	Vi	fik	kun	ni	måneders	ægteskab,	inden	han	
forsvandt. Jeg håbede hver dag, at han pludselig bankede på dø-
ren, men det skete aldrig, husker Jessie .
 Hun skriver til mange forskellige militære instanser, regeringen 
og Røde Kors for at finde ud af mere om Ernests skæbne, men for
gæves . 
 - Uvisheden om hvad der var sket, var den værste, siger hun 
stille .
 Jessie får tilkendt en lille enkepension, som er for lille til at leve 
af, så hun er nødt til fortsat at arbejde  og det interessante job bli
ver hendes faste holdepunkt . Selv om hun aldrig opgiver håbet 
om at få Ernest hjem igen efter krigen, formoder både det britiske 
forsvar og hun selv i løbet af 1946, at han må være omkommet . 

Den danske forbindelse
Jessie møder en ny mand, Donald Bowler, som hun gifter sig med 
i 1947, fire år efter Ernests forsvinden.
 - Jeg var i tvivl, om jeg var illoyal, fordi jeg giftede mig igen, 
husker hun .

Tre måneder efter brylluppet med Donald dumper et brev ind ad 
døren . Det er fra den ukendte landsby Stadil i Vestjylland . Man 
har fundet en vragdel med et nummer, som har identificeret et 
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Lancaster bombefly, som styrtede ned natten mellem den 3. og 4. 
september 1943 på Stadilø med otte mand ombord. Ernests fly.
	 -	Det	var	meget	trist	at	høre.	Men	jeg	var	glad	for	at	få	vished	
om, hvad der var sket med Ernest. I brevet var der et foto af ned-
styrtningsstedet med et trækors på, så nu vidste jeg i det mindste, 
hvor han var, forklarer Jessie .

Lancasteren var styrtet ned på marken foran landmand Ingemann 
Halkjærs ejendom . 
 I 1950 skriver Jessie til Ingemann Halkjær og hans kone . De 
har sat et trækors på stedet og plantet blomster . Nu har de samlet 
ind i sognet til en rigtig mindesten for de fire engelske og de fire 
australske soldater, som mistede livet så langt væk hjemmefra  
og det vil Jessie gerne sige tak for .
	 -	Det	var	egentlig	altid	min	mening	at	besøge	Ernies	sidste	hvi-
lested,	men	jeg	var	jo	gift	igen	og	vi	fik	efterhånden	to	børn,	så	det	
blev aldrig rigtig til noget. Jeg var glad for at vide, hvor han var, 
og meget taknemmelig for, at familien Halkjær passede på hans 
grav, forklarer hun .

Kontakten til Stadil genopstår
Jessie og hendes datter Amanda kigger i 2006 gamle fotos og pa
pirer igennem . Ægtemanden Donald er død efter 59 års ægteskab, 
og sammen er de ved at rydde op . De falder over et foto, som 
stadig står lysende klart i Jessies erindring . Fotoet af Ernest’s sid
ste hvilested på en mark i Stadil . Hvad mon der er sket med det, 
funderer Jessie .
	 -	 Lad	 os	 finde	 ud	 af	 det, siger Amanda, og googler ordene: 
Ringkøbing, Ernest Thirkettle .

En mindeside dukker frem på computerskærmen med både navne 
og fotos af den otte mand store besætning på Lancaster bombefly
et, heriblandt bryllupsbilledet af Jessie og Ernest .
	 -	Det	var	fantastisk.	Jeg	kunne	ikke	tro	det.	Det	er	et	af	inter-
nettets mirakler, fortæller Jessie .
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 Hun kontaktede australske Peter Forrester, som står bag hjem
mesiden og dens fotos. Hans onkel var en af de fire australske 
besætningsmedlemmer . På den måde blev Jessie inviteret til fest
lighederne i Stadil i anledning af 65års dagen for nedskydningen . 
Det var i september 2008 . Da havde hun ellers ikke haft kontakt 
til Stadil siden sit brev i 1950 .
 - Jeg var ikke i tvivl om, at jeg ville deltage. Jeg ville gerne se 
det	sted,	hvor	Ernest	døde	for	så	mange	år	siden.	Det	påvirkede	
mig	meget	at	se	det	og	den	dybe	rende,	hvor	flyet	har	pløjet	sig	
dybt ned i jorden. Jeg ønsker, at de otte ombord må få lov til at 
hvile	uforstyrret	dér.	Der	er	de	sammen.	Det	er	et	smukt	sted.	Jeg	
var overrasket over, hvor lille det er, nærmest som en lille have 
midt	på	den	vindblæste	mark.	Men	det	 føles	helt	 rigtigt.	De	var	
almindelige mænd, og de ville ikke have ønsket noget stort monu-
ment, siger Jessie stille .

Danmark – mit andet hjem
Siden sit første besøg i 2008 har hun haft regelmæssig kontakt pr . 
mail med Erling Halkjær, søn af Ingemann Halkjær, og hans kone 
Else, som nu bor i ejendommen få hundrede meter fra nedstyrt
ningsstedet . 
 Erling Halkjær har hørt sin far fortælle om nedskydningen af 
Lancasteren så mange gange, at det er som om, han selv har ople
vet det .
	 -	Jeg	var	kun	fire	år,	så	jeg	sov	den	nat,	det	skete.	Jeg	så	og	hør-
te aldrig selve styrtet, larmen, skyderiet og eksplosionen, men det 
gjorde min storesøster Lis på elleve år. Til gengæld kan jeg huske, 
hvordan tyske soldater sværmede rundt på stedet dagen efter for 
at	samle	vragdele	op	og	lede	efter	overlevende.	Det	var	skræm-
mende.	Vi	var	meget	bange	for	tyskerne, fortæller Erling Halkjær .
 Erling og Else Halkjær har besøgt Jessie i Brighton, hvor hun 
bor sammen med sin datter og svigersøn, og de følger med i hen
des dagligdag ved at læse hendes blog: 
 - Jeg havde jo set fotos af gården, hvorfra Ingemann Halkjær 
så	flyet	styrte	ned,	men	jeg	havde	aldrig	troet,	at	jeg	skulle	sidde	i	
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stuerne selv. Jeg er så 
glad for at kende alle 
de søde mennesker i 
Danmark.	 Jeg	 føler,	 at	
jeg har mit andet hjem 
hér. Her er Ernie og jeg 
føler mig så velkom-
men, siger Jessie .
 Hun sidder ganske stille i stuen, hvorfra hun kan se ud over 
marken til Ernest . Der er te med mælk i kopperne og en afslap
pet stemning omkring bordet, hvor snakken går om Prins Williams 
bryllup med Kate, det danske forårsvejr og morgendagens minde
ceremoni, hvor Jessie vil læse en personlig hilsen og tak til Stadil 
op .

Fremmede blev til familie
Jessie besøgte som sagt nedstyrtningsstedet for første gang i 2008, 
og dernæst i 2010, hvor en Lancaster mage til Ernests skulle lave 
en såkaldt fly	past, en overflyvning, i anledning af 65-året for be

Jessie Bowler deltager i minde
højtideligheden ved nedstyrt
ningsstedet i maj 2011 .
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frielsen. Den blev aflyst på grund af en teknisk fejl ved flyet, men 
den 5 . maj i år skete det igen ved en ceremoni med deltagelse af 
officerer fra både det britiske og australske luftvåben, 75 år efter 
Jessies og Ernest’s første møde . 
 Støttet af Wing Commander Peter Miller læser Jessie blandt an
det dette vers af Alexander Pope, som hun skrev på bagsiden af 
Ernests portræt for mange år siden:

By foreign hands thy humble grave adorned
By strangers honoured and by strangers mourned .
(Oversættelse: Din	 beskedne	 grav	 blev	 udsmykket	 af	 fremmede	
hænder, fremmede ærede den og fremmede sørgede ved den) .
 - Jeg er glad for at kunne sige, at de ikke længere er fremmede. 
De	er	blevet	min	danske	familie,	fastslår Jessie, inden hun lægger 
en smuk krans foran mindetavlen med Ernests og de syv andre be
sætningsmedlemmers navne . På kransen sidder et lamineret bryl
lupsfoto af Jessie og Ernest .
 At opleve Lancasteren flyve fire æresrunder i lav højde over 
den lille mindelund fyldt med mange hundrede deltagere gjorde et 
stort indtryk på hende .
	 -	Det	var	den	samme	Lancaster,	som	fløj	over	Buckingham	Pa-
lace	til	det	kongelige	bryllup	for	nylig.	For	mig	var	det	et	øjeblik	
med	blandede	følelser.	Det	 føltes	på	samme	tid	 trist,	spændende	
og ærefrygtindgydende, forklarer hun .

Ingen bitterhed
Selv om hun på grund af krigen kun fik ni måneders ægteskab 
med sin Ernest, er hun ikke bitter .
 - Nej, det kan ikke nytte. Bitterhed kan du ikke bruge til noget. 
Folk	gjorde	bare	deres	pligt	og	udførte	deres	jobs	på	begge	sider.	
Ernest og mange andre døde, for at vi kan leve i frihed, siger Jessie .
 - Jeg har haft mange velsignelser i mit liv. Jeg har haft to dejli-
ge ægtemænd og har fået to børn samt fem børnebørn, som alle er 
sunde og raske. Nu har jeg fået en dejlig dansk familie, som har 
passet på min Ernest gennem alle årene, siger Jessie .



19

Historien om propellen i Stadil
Af Helge Frederiksen og Erling Halkjær

Da min far et par år efter befrielsen blev præst i Stadil Sogn, var 
jeg en dreng på 15 år, som allerede to gange havde set engelske 
flyvere blive skudt ned.
 Så da jeg hørte, at der var skudt en Lancaster ned her i Stadil, et 
par kilometer fra præstegården, var jeg ivrig efter at se stedet, som 
var et vådområde nær Ingemann Halkjærs gård .
 Første gang jeg besøgte stedet, lå der stadig småstumper fra fly
veren . Det meste var spredt over store områder eller forsvundet i 
sumpområdet. Selve hullet fra flystyrtet var fyldt med vand, hvor 
man både kunne lugte og se olie på vandet .
 Det var et stærkt og trist syn at stå der og vide, at otte unge 
mænd havde mistet deres liv mod det tyske, nazistiske diktatur, 
og var blevet efterladt hér så langt væk fra deres kære familier og 
fædreland .
 Jeg havde lyst til at undersøge området i tagrørene, så jeg tog 
mine lange waders på for at se om jeg kunne finde flere ting fra 
flyet. Pludselig stødte jeg på toppen af en propel og jeg bestemte, 
at jeg ville prøve, om jeg kunne grave den fri .

Næste gang jeg kom til stedet, havde jeg en skovl med for at gra
ve propellen fri .Men nu var stedet indhegnet . Nogle folk havde 
åbenbart fået lov til at prøve om de kunne hæve flyet op af sum
pen . Men det mislykkedes for dem .
 Da jeg ikke vidste, om der var andre, der ville prøve at hæve 
maskinen, bestemte jeg mig for at prøve, om jeg kunne grave pro
pellen fri .
 Efter en del vanskeligt gravearbejde fik jeg bjerget propellen, 
og efter en snak med Ingemann Halkjær, om jeg måtte tage pro
pellen med hjem, fik jeg gjort propellen fast på cyklen og fik den 
transporteret hjem .
 Propellen er cirka 190 centimeter lang og vejer omkring 40 
kilo, så min nye cykel fik nogle skrammer undervejs.
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 Propellen var placeret på mit værelse dekoreret med et RAF
flag, som jeg havde fået af en RAF-soldat, som kom til Danmark 
efter befrielsen .

Tiden gik og jeg arbejdede i Vestafrika for en dansk virksomhed . 
Da min far gik på pension i 1967, gav han propellen til Anders 
Andersen, søn af købmanden i Stadil, fordi Anders havde vist stor 
interesse for propellen, når han besøgte mine forældre .
 
Erling Halkjær fortsætter Helges fortælling: For totre år siden 
ringede Anders til mig, Erling, og fortalte, at det var ham, der hav
de propellen. Vi fik opsporet Helge Frederiksen, som bor lidt nord 
for København .
 Anders havde aldrig truffet ham, og jeg havde ikke set ham si
den 1947 eller 1948 .
 Anders syntes, at propellen skulle anbringes ved mindestenen . 
Vi blev hurtigt enige med Helge om, at det var en god idé . 
 Så det har vi forberedt gennem de sidste to år i samarbejde med 
Peter Forrester fra Australien, som var meget begejstret for ideen .
 Desværre kommer Helge ikke med til afsløringen, da han ikke 
er helt rask mere .

Til slut skriver Helge: Det skal huskes, at det var Ingemann 
Halkjær der tog initiativ til, at der blev rejst en mindesten, og han 
dannede sammen med min far, der var præst i Stadil, og Aksel 
Kolby, som var sognerådsformand, en komite .
 De startede en indsamling i Stadil Sogn . Det var unge piger fra 
Stadil, der gik rundt og samlede ind til en mindesten .
 Den 5 . maj 1950 blev der afsløret en mindesten til ære for de 
faldne flyversoldater til stor glæde og taknemmelighed for de på
rørende i Australien og England .
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Guldkorn og Peberkorn

 Hvis du ikke har noget pænt at sige om folk… .… . .så kom og 
sæt dig her ved siden af mig .

 Mennesket er det eneste dyr der rødmer, og har grund til det .

 Red jorden, det er den eneste planet med chokolade .

 Den folk æ snakke om, æ der æ møj ve .

 Det er da godt at jeg har fået det bedre, men det var bedre,  
hvis jeg havde fået det godt .

 Alt på plads, giver plads til alt .

 Ja, I ka sajt snak, I er udden ve et .

 Det brænder først, som er nærmest ved ilden .

 Kærlighed besejrer alt, undtagen fattigdom og tandpine .

 Kærlighed gør blind, ægteskabet giver en synet tilbage .

 Det er bedre at tænde et lys end at forbande mørket .

 God samvittighed, er tegn på dårlig hukommelse .

- Den ska ha en ren finger, der vil snyd anner djer nies.

 Nogle skaber lykke, hvor de går, andre når de går .

 Le ikke af alderdommen, bed til at du selv når den .

 Et venligt ord kan varme tre vintre, et koldt giver  
kuldegysninger midt om sommeren

 ”Lissom do vil bette mand”  såed æ kuen  ”men her skal  
æ skaf sto”
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Et forfatterskab med baggrund i Vedersø

Louise Tarp og hendes bøger
I november 1969 debuterede den 71 årige damefrisør Louise Tarp 
fra Odensegade i Århus med bogen ”Barmhjertighedens slør”, der 
snart blev efterfulgt af endnu et værk, indeholdende to romaner 
eller fortællinger, ”Jeg skuer en tavle” og ”Med lejdebrev fra grev 
Gert” .
 Det er i sig selv en præstation at vove sig frem med et forfat
terskab i den alder, hvortil kommer, at gennemførelsen i dette til
fælde kun var mulig ved en betydelig viljeindsats . Sygdom tvang 
Louise Tarp til at indskrænke virksomheden i hendes damefrisør
salon, og om natten kunne hun ofte ikke sove for smerter i be
nene, men så gav hun sig til at skrive og gjorde den erfaring, at 
inspirationen var størst i nattens timer . 
 De første udkast er sikkert blevet til nogle år tidligere, men ho
vedparten blev altså skrevet på det i dobbelt betydning sene tids
punkt . Bøgerne er udgivet på eget forlag, og det har kostet dyrt at 
få dem frem . Den første kom til stå forfatterinden i 10 .000 kr .
 Anna Marie Louise Thomsen Tarp blev født i Tarp i Vedersø 
den 25 . juni 1898, datter af gårdmand Laurids Thomsen og hustru 
Ane Marie Nielsen. Hun var den yngste i en søskendeflok på fire, 
af hvilke søsteren Olga og broderen Peter døde i en ung alder . 
 Som ung lærte Louise Tarp syning i Ulfborg sammen med  sin 
veninde fra nabogården Louise Kamp, de to Louiser cyklede der
hen, og en overgang indrettede hun  modeforretning hjemme i den 
østre ende af gården i Tarp, hvor hun blev til efter moderens død i 
1928 .

Louise Tarps gravsten 
på Vedersø Kirkegård
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Barmhjertighedens slør
Debutbogen er en kærlighedsroman fra tiden før 1 . verdenskrig . 
Handlingen begynder på herregården ”Vesterskov” . Ejeren kører 
ad de vinterlige, isglatte veje for at hente jordemoderen til sin hu
stru, men den køretur bliver hans død, så hans hustru kommer til 
at stå alene med den lille nyfødte Gyda . Hun er enebarn og bliver 
forkælet, og det viser sig da også, at den smukke unge pige ikke 
står rustet til at tåle modgang og skuffelser .

Jeg skuer en tavle
I denne bog giver Louise Tarp sig modigt i kast med et vanskeligt 
emne . Hun begynder i forhistorisk tid . Vi er på en boplads mod 
istidens slutning i stenalderen . En gammel seerske spår ulykke og 
undergang og giver høvdingesønnen  Heid befaling til at vandre 
mod nord for at undgå katastrofen .
 I forordet til denne bog hedder det: ”Hvad der skrives her, er ikke 
for de vise og kloge  . Dette er for alle dem, der har eventyrsind” .

Med lejdebrev fra grev Gert
Den tredje og sidste fortælling er den mest fantasifulde, en fri
hedskæmperroman, der foregår på Niels Ebbesens og grev Gerts 
tid, da danskerne var besat af holstenerne .
 Mellem de forskellige grupper af frihedskæmpere er også en 
skare amazoner, maskerede og med numre som dæknavne .
 Den fantastiske handling fortsætter i et kapitel med overskrif
ten ”En sort kiste på vandring” .  –  ”Der hviskes om en skøn ung 
jomfru, der, skændet og myrdet af fjenden, ikke kan finde fred i 
sin grav, før hun har fundet en ren plet på Jyllands jord, der ikke 
er besudlet af blod og uret” .
                                            
Louise Tarp nåede vist ikke selv at høste særlig anerkendelse for 
sine bøger, men de vidner om et levende sind og en usædvanlig 
fantasi og fortjener at kendes på hendes hjemegn .

Uddrag	fra	Vedersø	kirkeblad	1978
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Konfirmander i Stadil 1974

 

Jonna Pedersen, Inge Marie Bundgaard, Jan Pedersen, Olav Andersen, 
Karsten Andersen, Jørgen Pedersen, Poul Nielsen og Pastor Søren Andersen .

Konfirmander Vedersø 1978

 

Fra	venstre:	Leo Thesbjerg, Jan Mortensen, Bo Nørgaard Jensen, 
Lone Vang Kristensen, Jette Trankjær, pastor Overgaard .
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Konfirmander i Stadil 1974

 

Jonna Pedersen, Inge Marie Bundgaard, Jan Pedersen, Olav Andersen, 
Karsten Andersen, Jørgen Pedersen, Poul Nielsen og Pastor Søren Andersen .

Konfirmander Vedersø 1978

 

Fra	venstre:	Leo Thesbjerg, Jan Mortensen, Bo Nørgaard Jensen, 
Lone Vang Kristensen, Jette Trankjær, pastor Overgaard .

To nabopræster 
- Kaj Munk og Karl Lauritz Aastrup 
Af Leo Toftgaard, sognepræst i Nørre Nissum

Imellem Vedersø Præstegård og Husby Præstegård ligger Nørre 
Sø eller Aabjerg Sø, som den også kaldes . Igennem 20 år var de to 
præstegårde beboet af to meget markante personligheder . 
 Karl Lauritz Aastrup blev af provst Kristensen, Ulfborg indsat 
som sognepræst for Husby og Sønder Nissum sogne 4 . søndag i 
advent den 23 . december 1923 . 
 Han holdt afskedsprædiken nytårsdag 1950, fordi han var ble
vet udnævnt til stiftsprovst i Odense . 
 Fra 1940 var han også provst over Ulfborg  Rind provsti, et 
område som Aastrup kendte helt fra barnsben, idet hans far drev 
en stor købmandsforretning i Ulfborg . 
 Arbejdet som provst var en opgave, som Aastrup elskede . Han 
sagde selv, at han slappede lige så meget af ved at se på budgetter 
og ordne regnskab, som når han spillede skak og løste krydsogt
værs . 
 Den 1 . juni 1924, 6 . søndag efter påske, blev Kaj Munk indsat 
af provst Kristensen som præst i Vedersø sogn . Her blev han som 
bekendt, til han blev dræbt i januar 1944 .
 Den søndag, hvor Kaj Munk var blevet indsat, lånte Aastrup en 
båd af Jens Aa og roede over Nørre Sø for at ønske ham tillykke . 
Kaj Munk sad i en halvtom stue og så modfalden ud, og Aastrup 
blev modtaget med taknemlighed . 

De første år af deres embedstid sås de ofte . Det stod især på om 
sommeren og i høsten, hvor sognebørnene havde travlt og derfor 
lod dem være i fred . Så sad de sammen i en robåd på Nørre Sø for 
at fiske. Der kom også perioder, hvor deres naboskab var præget 
af uvenskab, så var der ingen sejlads over søen for at besøge na
boen . 
 



26

De var også meget forskellige . Kaj Munk var af den farverige og 
impulsive type, medens Aastrup var mere karsk og nøgtern af na
tur . Denne forskel kom også til udtryk på deres fælles jagture . En
gang var de på jagt sammen i Linde ved Struer . De gik en snes 
skridt fra hinanden, da en flok agerhøns lettede imellem dem. Kaj 
Munk fyrede geværet af med det resultat, at nabopræsten fik et 
strejfskud langs halsen . Drabsmanden	ville køre Aastrup til Hol
stebro til røntgenfotografering, men det blev opgivet. Der gik fle
re år, før Aastrup turde fortælle sin kone om uheldet . 

På trods af forskellighederne var der også meget, de var enige om . 
De diskuterede ofte romaner og skuespil og så dér ens på mange 
ting . De spillede også ofte skak sammen . Så var de jævnbyrdige, 
hvad der efter Aastrups mening ikke helt gjaldt for deres evner 
indenfor teologien .
 Aastrup skrev mange artikler i tidsskriftet Tidehverv . Han 
glemte heller ikke, at Kaj Munk også forsøgte sig med det . Han 
sendte en artikel ind til redaktionen for Tidehverv i håb om op
tagelse . Artiklen kom tilbage til Vedersø præstegård med påteg
ningen: ”Forudsætningen	for	at	skrive	i	Tidehverv	er	evnen	til	at	
tænke”. 
 Kaj Munk blev meget fortørnet over denne tilbagemelding . En 
sådan påtegning kan man ikke finde på nogen af de mange artik
ler, som Aastrup sendte ind . Til gengæld blev Kaj Munks bøger 
efterhånden solgt i store oplag . Han var den kendte og i mange 
kredse feterede digterpræst . 
 I 1936 kom der en delegation udsendt fra bispekollegiet for at 
spørge, om Kaj Munk kunne og ville skrive en salme til refor
mationsjubilæet. Det var firehundrede året for reformationen, der 
skulle fejres med en ny salme . 
 Kaj Munk svarede: ”Nej	 det	 kan	 jeg	 ikke.	Men	 det	 kan	min	
nabo, pastor Aastrup, Husby” . Aastrup blev nu ikke spurgt . Han 
var jo ikke berømt, som Kaj Munk var det . Nogle år efter, da det 
gik op for Kaj Munk, at bisperne ikke havde spurgt Aastrup om 
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at skrive en reformationssalme, sagde Kaj Munk: ”Nej, jeg var 
egentlig	 godt	 klar	 over,	De	 ikke	 ville	 blive	 spurgt,	Aastrup.	Det	
var jo ikke teologi, man ønskede, men reklame for kirken” . 

Den udtalelse siger meget om Aastrups måde at skrive salmer på . 
Det er nemlig ikke reklame for noget som helst . Han holder i ste
det en luthersk prædiken, hvor evangeliet bliver forkyndt purt og 
rent .  
 Aastrup skrev ikke salmer for at lave kunst, men for at give 
syndere en sang at synge om Guds nåde, som han selv udtrykte 
det . Han ønskede med sine salmer at slå porten op på vid gab og 
råbe ud for alle vinde: Dine	synder	er	dig	forladt. I salmebogen er 
der 22 salmer, som er digtet af den daværende sognepræst i Hus
by .
 Aastrups pastorat havde store afstande . Han skulle også betjene 
dem i Thorsminde .  
 I 1939 blev det gamle redningshus i Thorsminde ombygget til 
en kirke, men før den tid kom Thorsmindefolkene til Sønder Nis
sum med deres børn, når de skulle døbes . 
 I januar 1924, kort tid efter at Aastrup var begyndt som præst, 
kom der bud fra Thorsminde om barnedåb . Barnet var kun et par 
uger gammelt, men familien insisterede alligevel på, at deres 
dreng skulle døbes den pågældende søndag i januar på trods af, at 
der var hård vinter . Da familien ankom til våbenbuset ved Sønder 
Nissum Kirke, gik Aastrup ud i våbenhuset for at se, om barnet 
havde overlevet turen . Barnet lå i en hummerkasse omviklet af et 
bundt uldtæpper, og da de blev viklet af, kom der et sprællevende 
barn til syne . 
 I 1964, da Aastrup var med til Thorsminde kirkes 25 års jubilæ
um, nævnte han dette minde i en tale . Efter talen kom der en mand 
hen til ham og sagde: ”De	var	mæ,	dæ	war	æ	bå’n	i	æ	hummer-
kass”
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Da Aastrup blev provst i 1940 var de to nabopræster nødt til at 
have med hinanden at gøre . De mødtes til eksempel i et meget al
vorligt ærinde nogle dage før Munk blev myrdet .
  I 1943, nogle dage før jul, kom der en tysk officer ind i køb
mand Aastrups forretning og bad om en samtale i enrum . Han 
bad købmand Aastrup om at lade en advarsel gå videre til søn
nen i Husby Præstegård og Kaj Munk i Vedersø Præstegård . ”De	
er begge i fare”, sagde denne tyske officer til købmand Aastrup. 
Aastrup, som var Munks nærmeste foresatte, tog over til Vedersø 
for at snakke lidt om denne advarsel . De blev enige om at se tiden 
an . De kunne ikke gå under jorden eller tage ferie dagen før jule
aften . De blev også enige om, at hvis Kaj Munk skulle blive arre
steret, så ville der blive så megen ballade, at man snart ville slippe 
ham ud . De regnede det ikke for en mulighed, at han skulle blive 
skudt . 

Aastrup gør i sine erindringer det krystalklart, at det umuligt kan 
have været tilfældet, at Kaj Munk på forhånd vidste, hvordan 

det ville ende . Men udåden 
blev begået og i respekt for 
sin nabopræst og ven digtede 
Aastrup: Så	skød	de	Munk.	Et	
gisp af rædsel og af lede gik 
over	 Danmark,	 over	 skov	 og	
hede!  

Hvis korset er alt, hvad der bliver  
tilbage, når tæppet er faldet, lysene 
slukket, teatersalen affolket, ville 
den døde præst, digter, sprudlende 
familiefar, kongetro fædrelandsven, 
naturelsker og livsdyrker om en 
hals  betegner sit liv som i  
alleregentligste forstand 
fuldbyrdet . Amen .
(Afslutningen på Arne Munk’s 
prædiken i Maribo Domkirke 
den 8 . januar 1994 .)
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Kaj Munk in memoriam

En høvding blev slået til jorden,
en kæmpe af ånd og af id .
Hans navn og hans virke i Norden
skal mindes til seneste tid .

Hans liv var en leg med kræfter,
hans ånd var ubændig, rebelsk .
Hans vid skal i sekler efter
end boltre sig livfuldt og sprælsk .

Et bål blev nedtrampet til døde .
Dog ved vi trods nat og trods frost
et minde skal lyse og gløde:
En høvding, der faldt på sin post!

5 . januar 1944 .

Jens Kirk .

Jens Kirk
Jens Kirk var en efterkommer af den navnkundige Ole Kirk fra 
Stadil, der sammen med J .C . Christensen har fået sit navn mejslet 
ind i stenen ved Stadil Kirke .
 Jens Kirk var bonde i Velling . Han deltog i modstandsbevægel
sen og måtte som sådan flere gange gå under jorden. Han var sog
nerådsformand  gymnastikleder – og sammen med Mads Nielsen 
fra Viborg Gymnastikhøjskole var han med til at lede det store 
karlehold ved Lingiaden i Stokholm i 1949 .
  Jens Kirk var med i bestyrelsen for Viborg Gymnastikhøjskole 
og var initiativtager for oprettelsen af Vestjyllands Højskole .
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Mit år i USA som udvekslingsstudent
Af Julie Krog Thornvig

Drømmen om at gå i skole i USA har været der, siden jeg var 
ganske lille . Efterskolelivet har aldrig sagt mig noget særligt, og 
jeg tager gerne imod udfordringer, så hvorfor ikke tage chancen . I 
efteråret 2011 gik min familie og jeg i gang med forberedelserne 
med min organisation Explorius angående skoleforløbet . 

Der var stakke af papirer der skulle udfyldes omkring forsikrin
ger og personlige oplysninger, men omkring juletid var vi kom
met igennem det, og jeg kom på listen til at få en værtsfamilie . 
Ventetiden var meget lang, og jeg fik også først min værtsfamilie 
den 16 . juni 2012, cirka to måneder før afrejse . Dog var der nogle 
komplikationer, på grund af nogle personlige problemer i værtsfa
milien . Familien var ellers lige noget for mig, de levede på landet 
med heste, hunde, og andre dyr, men desværre trak den amerikan
ske organisation ISE, der samarbejder med Explorius, familiens 
godkendelse tilbage to uger før min afrejse… . .Panik! 

Jeg kom tilbage på listen igen, og ugerne gik . Min egentlige af
rejsedato, den 24 . august kom, men jeg havde stadig ikke fået en 
ny værtsfamilie . Men søndag aften den 2 . september, ringede en 
medarbejder fra Explorius for at fortælle mig, at jeg endelig hav
de fået en ny værtfamilie . Derfra gik det stærk . Jeg havde haft 
pakket i en måned, så min mor og jeg rejste til København næste 
dag, fordi jeg allerede skulle flyve mod New York tirsdag morgen 
den 4 . september . 

Jeg vidste absolut ingenting om min nye værtsfamilie andet end 
deres navne, samt at de boede i den ønskede stat, nemlig Was
hington i det nordvestlige USA . I samme stat har jeg en farbror, 
Carlo, han bor i storbyen Seattle, cirka tre timers kørsel fra min 
værtsfamilie, så det kunne næsten ikke være bedre . 
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Explorius havde arrangeret tre dage i New York for alle udveks
lingsstudenterne, inden vi skulle rejse det sidste stykke selv ud til 
vores værtfamilier .  Det var rigtig hyggeligt, at snakke med andre 
unge, som skulle ud på samme oplevelse som jeg selv og høre om 
alle deres forventninger . Men det var en af de ting alle udveks
lingsstudenter lærte i skoleforløbet i USA: Man skal aldrig sætte 
sig for store forventninger, hverken til skolen eller værtsfamilie, 
for man ved aldrig, hvad man kommer til at ende op med . 

Jeg ved ikke, om jeg havde haft for store forventninger, eller om 
jeg bare var meget uheldig med min værtfamilie, men glad for 
den blev jeg altså ikke . Der var mange problemer . Allerede da jeg 
ankom til lufthavnen i Wenatchee, som var den by, de skulle hente 
mig i, var de forsinkede . Det var ikke særlig fedt at stå helt alene 
efter en lang rejse et helt ukendt sted og ikke føle sig særligt vel
kommen! 

Det var min værtsmor og den yngste af drengene i familien, som 
så endelig kom og hentede mig .  Jeg fandt med det samme ud af, 
at min værtsmor var ukrainer og min værtsfar var mexicaner, no
get jeg ikke lige havde regnet med, da det jo var den amerikanske 
kultur, jeg gerne ville opleve. De havde fire børn, to drenge og to 
piger, alle sammen den del yngre end mig, og jeg skulle dele væ
relse med den ældste pige som var 11 år . Min værtsmors forældre 
boede der også, og ingen af dem kunne snakke engelsk overhove
det, så der blev talt en del ukrainsk i huset, som jeg jo ikke forstod 
et ord af .

Det var ikke engang familien, jeg var mest ked af . Det, som jeg 
var mest trist over, var, at jeg missede alle de ting, jeg så gerne 
ville have oplevet som en del af den amerikanske kultur . Ukraine
re fejrer ikke Halloween og Thanksgiving, og deres jul ligner på 
ingen måde den amerikanske . Efter mange andre problemer, som 
både jeg og organisationen prøvede på at få løst, fik jeg lige efter 
jul lov til at skifte familie, og der kom heldet endelig med mig .
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Jeg kom til at bo ved Ken
neth og Pamela Westrope 
som ejer en dyreklinik i na
bobyen Ephrata . De boede 
kun fem minutters gang fra 
skolen, og de havde en søn, 
der gik på college i Idaho . 
De er de rareste mennesker, 
man kan tænke sig, og jeg 
var så glad for, at jeg endelig 
fik flyttet. 

Jeg gik på en meget lille skole i byen Soap Lake i den centrale del 
af Washington kaldet Grant County . Jeg var meget glad for skolen 
helt fra starten, og jeg kunne heldigvis blive på den samme skole, 
da jeg skiftede værtsfamilie . Skolesystemet i USA er meget an
derledes, end jeg var vant til, men jeg elskede det . 
 Jeg gik til alt det sport, jeg kunne, og jeg fik rigtig mange nye 
venner, som jeg savner helt utroligt meget i dag . Skoledagen i 
USA er meget lang, hvis man dyrker sport . Den starter klokken 
halv otte om morgenen med morgenmad, og selve skolen starter 
klokken otte . Fra klokken otte har man så fem timer i streg (man 
har de samme timer hver dag), og kvart over 12 var der en halv 
times middagspause . Derefter havde jeg så tre timer mere, hvoref
ter man kunne få fri, hvis man ikke dyrkede sport . 

Hvis man dyrkede sport, fik man 40 minutter til at lave lektier i, 
og så havde man sport fra klokken 1618 . Det passede lige med, 
at jeg kom hjem til spisetid, og jeg skulle så lave resten af mine 
lektier derefter . Det lyder som en lang dag, men jeg har aldrig 
været mere vågen og frisk, end jeg var i USA . Der var altid noget 

Min prom og homecoming date, 
Jason Korneychuck, 
ved Graduation .
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at lave, og man var så mo
tiveret for sin sport, at man 
næsten ikke kunne tænke 
på andet . 
   Om lørdagen var der 
normalt kampe eller stæv
ner, så søndag var den 
eneste afslapningsdag (for 
nogen) . Min anden værts
familie gik ikke i kirke og 
var på ingen måde religi
øse, men der var en stor 
population af russere og 
ukrainere, som brugte fle
re dage om ugen på at gå 
i kirke . Religion i USA er 
en meget seriøs ting, og 
rigtig, rigtig mange prøver at leve helt bogstaveligt efter bibelen . 
Det var klart den største kulturforskel, jeg oplevede . 
 Om foråret tog jeg med min værtsmor og mine værtsforældres 
bedste venner, (min værtsfar var desværre nødt til at arbejde) til 
Yellowstone Nationalpark, som hovedsageligt ligger i Montana 
og Wyoming . Jeg har været der en gang før med min egen familie 
i 2004, men det var et godt gensyn med de smukke omgivelser . 

Samtidig i skolen dyrkede jeg atletik, hvilket jeg elskede . Jeg dyr
kede mest længdespring og trespring, og jeg kom endda til State 
(statsmesterskab) i trespring, hvilket kun er for de otte bedste i 
hver disciplin fra hele staten inden for 1B skoler . Det var en af de 
største oplevelser, jeg fik, det var så fedt at være midt i et kæm
pestadion med flere tusind mennesker, som kiggede på en. Jeg 
endte på en 6 . plads .  

Mig i min atletikuniform
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En anden ting, som USA er meget kendt for, er alle deres ”school 
dances” . Og det havde vi da også på min skole, selvom der ikke 
var så mange, som gik op i det . Vi havde homecoming om efter
året, valetines dance i februar og prom i maj .  

Inden jeg tog hjem, holdt mine værtsforældre en ”farvelfest” for 
mig, hvor jeg fik lov at invitere alle mine venner fra skolen. På det 
tidspunkt var min mor kommet for at besøge mig sammen med 
min farbror, så hun fik også mødt alle mine venner og set byen, 
hvilket hun blev meget glad for .
 Alt i alt var dette et år, jeg aldrig vil glemme, og jeg har ikke 
fortrudt noget . Det var rigtig hårdt at sige farvel til mine nye ven
ner, for jeg ved ikke om jeg nogensinde kommer til at se dem igen . 
Men man lærer så meget om sig selv og sine omgivelser, som man 
kan bruge i resten af livet, at det er det hele værd . Man skal have 
gåpåmod for at tage af sted, og vigtigst af alt, så skal man være en 
ærlig og åben person, der tør kaste sig ud i nye oplevelser . 

Min bedste ven Mady og jeg . Mady var også udvekslingsstudent, hun kom fra Venezuela .
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Fortællinger fra min farmor 
Ane Johanne Kjærgaard (1850-1947)
 Fra Maren Kjærgaard, Kæret 21, Vedersø

Afskrift af nogle optegnelser fra 1934 efter min farmor Ane Johanne 
Kjærgaards fortælling .

Min far, Ole Kristian Lauridsen, var født i Kornbjerg i Vedersø 
1820. I sine unge dage var han vesterhavsfisker, men det var kun 
forår og efterår, man fiskede. I sommertiden tog han sammen med 
andre fiskere på arbejde i Sønderjylland. (Esepiger og Havkarle).
 Når far fortalte noget fra sine unge dage, drejede det sig gerne 
om disse ture til Sønderjylland lige fra den dag, de unge mænd med 
bare fødder, træskoene i hånden og en lille bylt med tøj på nakken, 
begav sig på vandring sydpå, og til de hen på efteråret kom hjem 
igen. Om vinteren gik fiskerne ud og tærskede for folk. 
 Om min farfar, ”Laust Kornbjerg”, ved jeg, at han havde været 
med i krigen (Napoleonskrigene). Han var blind i flere år før sin 
død . Jeg erindrer kun at have set ham en enkelt gang ved et besøg i 
mit hjem .
 Min mor, Pedersine Jensdatter, far født i den ejendom i Opstrup i 
Stadil, som også blev mit fødehjem . Mors forældre var Jens Henrik
sen og Ane Johanne Jensdatter . Morfar var snedker .
 Da mine forældre blev gift, fik de ejendommen i Opstrup, og mors 
forældre kom på aftægt hos dem. Morfar døde, da jeg var tre-fire år. 
Jeg husker ham dunkelt som en gammel, skrøbelig mand stående 
ved sin høvlebænk og arbejde . Mor har fortalt, at hendes far under 
krigen var borte fra hjem, kone og børn i fem år, uden at de hørte 
noget fra ham .

Mormor har jeg mange personlige erindringer om . Jeg var 11 år, da 
hun døde . Det kan nævnes, at hun lærte mig salmer fra Kingos sal
mebog, som jeg endnu husker udenad . I forbindelse med min mo
mor må jeg også tænke på juleaften . Da kom mine søskende og jeg 
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ind i aftægtsstuen til hende for at ønske glædelig jul, og hun gav os 
hver en brun kage . Og det er egentlig alt, hvad jeg forbinder med 
julen i mine første barndomsår . 
 I 1857, da jeg var syv år, solgte mine forældre hjemmet i Stadil til 
min moster og hendes mand og købte i stedet gården ”Krog” i Ve
dersø . (Nuværende Tarpvej 7) . Mormor blev i Stadil, hvor jeg jævn
ligt besøgte hende . Hun og jeg var stærkt knyttede til hinanden . Jeg 
var jo kaldt op efter hende .

Mine forældre var gode, dygtige og nøjsomme folk . Jeg tror, intet 
lå dem mere på sinde end at opdrage os søskende, og jeg har mange 
skønne minder fra barneårene i Vedersø .
 De tydeligste erindringer fra hjemmet i disse år knytter sig til ju
lehøjtiden . Der var dengang som nu stor travlhed før jul, og så holdt 
man ”fri” lige til Hellig Tre Konger . Juleaftensdag, når vi var fær
dige med arbejdet ude og inde, kom vi alle ind og fik et glas mjød 
til en kage . Derefter blev aftensbordet dækket, og når vi var sam
let om bordet, holdt far bordbøn . Efter at der var spist og ryddet til 
side, læste far juleevangeliet, og mor fortalte os mere om, hvorfor vi 
holdt jul . Endelig kom det store øjeblik, da far gik hen til skuffen og 
fandt spillekortene frem, de havde været gemt hen der siden sidste 
Kyndelmisse . Og så blev der spillet kort om pebernødder til alles 
morskab . Julemorgen gik vi i kirke . 

Da vi kom til Vedersø, begyndte jeg at gå i skole . Først til en hus
mand og senere til den gamle degn, som jeg holdt meget af . Der 
blev undervist i religion, historie, regning og skrivning . Jeg var me
get glad for at gå i skole, særlig religionstimerne mindes jeg med 
glæde .

Fra jeg var otte år, kom jeg ud at tjene i sommerhalvåret . I to somre 
var jeg nede i Vedersø Kær hos nogle gode folk . Det var min bestil
ling at passe tre køer, og det optog det meste af min tid, da jeg skul
le gå og græsse køerne på vejkanten mellem Ballebro og gårdene i 
Vedersø . 
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 Når jeg nu går den vej her far og over til Vedersø, må jeg ofte 
tænke på dengang for over 70 år siden, da jeg gik på den samme 
vej og passede køer . Fra min første tjeneste husker jeg også, at jeg i 
høbjergningstiden var oppe klokken fire om morgenen og var med 
ovre i Pallisbjerg Enge for at hjælpe til. Løn fik jeg ingen af den før
ste sommer .
 Da jeg kom hjem til november, husker jeg, at mine søskende og 
jeg selv var meget glade for, at jeg var kommet hjem igen .

Når jeg kom så tidlig ud at tjene, var det fordi, min et år yngre søster 
og jeg var lige store, vi kunne derfor begge blive til mere nytte, når 
jeg kom ud . 
 I tre somre, da jeg var 10, 11 og 12 år, tjente jeg på en ejendom 
henne ved Timgård . Det var en ret god plads, men det var ikke et 
hjem som mit eget . Kosten var mere tarvelig end i min første tje
neste, men det gjorde ikke noget, da jeg også hjemmefra var vant 
til nøjsomhed. Den daglige mad bestod dér som de fleste andre ste
der af tørret havfisk, kartofler, rugbrød, byggrød og måske en enkelt 
gang lidt kød, som var gemt fra efterårsslagtningen . Det eneste, der 
blev købt til den daglige husholdning, var den tørrede fisk. Pålæg
get på brødet bestod af hjemmelavet sødost eller kærnemælksost . 
Smørret, som vi kærnede af mælken fra ejendommens tre køer, blev 
solgt. Det var meget sjældent, vi fik smør på brødet, men det smagte 
godt alligevel . 

Da jeg tjente der i Tim, var jeg kun hjemme i Vedersø et par gange 
hver sommer . Jeg husker, at jeg engang, da jeg gik over til min tje
neste efter at have været hjemme en tur, gik og tænkte på, hvad nu 
det næste var, jeg havde at glæde mig til . Det var Ulfborg Marked, 
som der var syv uger til, og før kunne jeg ikke vente at se nogen 
derhjemmefra igen . Derfor glædede jeg mig meget til dette marked 
og talte dagene dertil .

Markedsdagen kom og begyndte med sol og varme . Da jeg havde 
fået køerne ud om morgenen, måtte jeg tage af sted . Oppe på vejen 
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kom farbror Iver 
kørende, og skønt 
vognen var over
fyldt i forvejen, 
kom jeg op at køre 
til Ulfborg . (Min 
farbror Iver Lau

ridsen var en kendt mand på egnen . Han var sognefoged i Stadil og 
medlem af amtsrådet) .
 Ulfborg Marked var dengang en meget større begivenhed end nu . 
Der kom tilrejsende handelsfolk med varer, som vi ellers ikke kun
ne købe andre steder end i Ringkøbing og Holstebro . Der var isen
kræmmere, urmagere, skomagere o .s .v . Desuden var der en mæng
de gøgl .

Det første, jeg tænkte på, da jeg kom til markedet, var at finde no
gen hjemme fra, men jeg gik forgæves og ledte efter dem hele da
gen . Først hen mod aften, da det var tiden, jeg skulle tilbage, traf jeg 
min far og min søster . De havde også hele tiden set efter mig . Det 
var nu blevet regn og torden . Far sørgede for, at jeg kom op at køre 
til Tim med en mand fra Hover . Da jeg kom hjem fra dette marked, 
var jeg meget skuffet, det havde ikke nær svaret til forventningerne .

I 1864, da jeg var 14 år, kom jeg over til Holmsland for at blive 
konfirmeret. Jeg var hos en mand, der hed Jens P. Nielsen. Han var 
lærer om vinteren og murer om sommeren  . Jeg var der et år . I vin
terhalvåret gik jeg i skole hos Jens Peder Nielsen og til præst hos 
pastor Seidelin . Om sommeren skulle jeg så arbejde for opholdet .
 Dette år på Holmsland mindes jeg som et af de bedste i mit liv . 
Jeg var særlig glad for at gå til konfirmationsforberedelse hos pastor 
Seidelin . Hver dag i præstegården var en festdag for os . Jeg husker 
flere gange, hvor jeg og andre græd af bevægelse over præstens tale.

Ane Johanne Kjærgaard 
i sin stue .
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 Året 1864 var naturligvis stærkt præget af krigen. De fleste yngre 
mænd var borte fra hjemmet og med i krigen . Den eneste i min fa
milie, der faldt i krigen, var min fætter fra Langager i Stadil. Han fik 
sin grav i det fremmede . En af hans venner skrev nogle mindevers 
over ham . De blev indrammet og ophængt i de pårørendes hjem . 
(Han er nævnt på mindetavlen i Stadil Kirke) .

Det år på Holmsland var jeg hjemme to gange . Første gang, det 
har nok været ved juletid, blev jeg af en skøjteløber kørt over Sta
dil Fjord i en slæde . Jeg var hjemme i Vedersø nogle dage, og det 
var så meningen, at min far skulle køre mig tilbage over isen . Det 
blev imidlertid tøvejr, og jeg måtte gå vejen . Far fulgte mig helt til 
Holmsland . Vi gik på en dæmning over fjorden til Stadilø, hvorfra 
der igen var en dæmning til Holmsland .

Da jeg var hjemme i Vedersø i sommertiden, havde jeg kun een dag 
til turen . Jeg husker, at stemningen den dag var meget trykket i mit 
hjem . Far var ude for at køre med tyskerne . Han var blevet beordret 
til at møde i Ringkøbing med vogn og heste og var borte i ti dage, 
hvor vi ikke vidste, hvor han var . Men han kom da hjem i god be
hold .

På Holmsland skulle vi levere foder til tyskernes heste under deres 
ophold i Ringkøbing, og engang skulle jeg trække op til Nysogns 
Mølle med en ko, som skulle i tyskernes kødgryder .
 Da jeg havde været på Holmsland et år, kom min yngre søster 
derover i min plads .

Den sidste dag i skolen hos Jens Peder Nielsen var meget rørende . 
Han nævnede en salme, som han pålagde os at huske og tænke på . 
(Her fulgte fremsigelsen af den salme, der står som nr . 264 i vor nu
værende salmebog) .
 En tid efter, at jeg var kommet hjem til Vedersø, skrev Jens Peder 
Nielsen et brev til mine forældre og mig, som jeg endnu opbevarer . 
Slutningen lød sådan (citat efter hukommelse):
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”Og nu kære Ane Johanne, beder jeg med dig og for dig, at den 
ånd, der forbandt os så ofte med kærlighedens bånd inden for vor 
skolestues midte, fremdeles vil lade os leve i en kær erindring af 
hinanden som dem, der i livets gode dage igen større glæde har en 
syndsforladelse i Jesu navn, og i de tunge dage ikke har bedre hvile 
end læne sig til Jesu kors. Og hermed være I alle befalet Gud. Eders 
forbundne	Jens	Peder	og	Stine.”

Under mit ophold på Holmsland fik jeg en god veninde, Kirsten 
Marie Christiansen . Hendes far var folketingsmand, M . P . Christi
ansen . I 40 år, fra jeg var 23, og til jeg var 63 år, så vi ikke hinan
den . Det var i de år, vi begge var fuldt optaget i vore hjem . Men da 
vi blev ældre, og vor tid ikke var så stærkt optaget mere, fornyede 
vi bekendtskabet ved at besøge hinanden . Første gang jeg så hende 
efter de mange års forløb, blev jeg meget forbavset, jeg kunne ikke 
forstå, at det var den samme Kirsten Marie, som jeg havde kendt, da 
hun var ung, og jeg måtte tænke på, om jeg havde forandret mig lige 
så meget som hun .

Da mine forældre i 1857 solgte ejendommen i Stadil og flyttede til 
Vedersø, var min ældste bror, Jens, begyndt at gå i skole i Stadil . 
Han var i begyndelsen ked af at gå i skole og havde tungt ved at 
lære, men det gik senere meget lettere for ham . Da han blev ud
skrevet af skolen i Vedersø, var det hans største ønske at blive læ
rer, hvilket også blev opfyldt . Allerede som 16årig begyndte han 
at holde skole for de yngste årgange i Vedersø . Senere var Jens en 
sommer på Staby Vinterlærerseminarium og var vinterlærer, først 
i Alrum og derefter på Holmsland . Sommeren derimellem var han 
tjenestekarl .
 Med vinterlærerpladserne og sommertjenesten havde Jens det for 
øje at tjene penge, så han kunne komme på et seminarium . Da han 
var 19 år, blev han optaget på Jelling Seminarium, og efter at have 
taget eksamen aftjente han sin værnepligt. Derefter fik han efter en 
kort til som højskolelærer ansættelse som lærer i Flensted og senere 
i Aarhus, hvor han døde 32 år gammel efterladende sig hustru og tre 
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børn . Han ligger begravet i Aarhus . Min far var derude til begravel
sen .

Min bror Jens var meget arbejdsom, og han varetog lærergernin
gen med stor interesse . Mens han var lærer i Aarhus, forberedte han 
unge mennesker til seminariet. Som et andet eksempel på hans flid 
kan nævnes, at han, mens han læste i Jelling, tog rørarbejde i Stadil 
Fjord i sommerferierne . Turen fra Jelling og hjem til Vedersø fore
tog han altid til fods .

Min brors børn, to sønner og en datter, har jeg ingen forbindelse 
med . Sønnerne er rejst til Amerika . Datteren Signe Olesen er læ
rerinde . Jeg ved ikke af, at hun er død .

I 1883 solgte mine forældre gården til min næstældste bror, Laurids 
Olesen. Mine forældre blev boende på gården og fik aftægt. Men 
kort efter overtagelsen af gården blev Laurids syg, og min far måtte 
fortsat stå for styret . Laurids døde efter et langt og strengt sygeleje 
30 år gammel . Han var gift og havde et barn . Gården blev solgt og 
kom i fremmed eje .
 Den yngste af mine brødre, Iver Kabel Olesen, ønskede ligesom 
sin ældre bror at blive lærer . Han var i nogle år vinterlærer, men 
kom ikke på seminariet . Det var 1 . maj 1881, at Iver kom hjem efter 
at have været vinterlærer et sted på Lemvigegnen . Da var han ikke 
rask, og han døde samme år i august måned 22 år gammel . Den sid
ste gang, jeg besøgte Iver, sagde jeg til ham: ”Tror du endnu, at du 
kommer dig, Iver?”
 Hvortil han svarede: ”Nej, når I andre ikke tror det, så tror jeg 
det heller ikke selv”.
 Jeg husker ham som en pæn og glad ung mand .

Det var mine tre brødre, der døde som unge . Min søster Johanne 
Marie døde også som ung . Hun var gift og havde to børn . Så er der 
min søster Johanne i Gudum, hun er død for få år siden . Mine søstre 
Ane og Marie lever endnu og bor i Hurup .
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Tak til nedennævnte, som har bidraget med 
tekster, billeder eller tegninger.

Helle Nørgaard
Henning Dalsgaard
Lone Krogh
Leo Toftegaard
Julie Krogh Thornvig
Erling Halkjær
Helge Frederiksen
Inge Marie Holgersen

Tak til vore 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:

StadilVedersø Sogneforening
Vedersø Menighedsråd
Stadil Menighedsråd
Vedersø Idrætsefterskole
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Redaktion:

Knud Tarpgaard Tlf: 97 33 17 88
  aktarpgaard@altiboxmail .dk

Marie Kolby Tlf: 97 33 13 39
  mariekolby@mail .dk

Jette Sørensen Tlf: 29 26 89 45
  jette@jettesorensen .dk

Vi vil gerne rette en stor tak til Niels KildahlHøgh for hans mange 
års ihærdige indsats i redaktionen .

Der er masser af historier, oplevelser, billeder, pudsigheder eller 
andet, der har relation til sognene Stadil og Vedersø . Det er ikke 
sikkert, at vi i redaktionen kender til dem, men det gør du  og vi 
vil meget gerne høre fra dig . Ring til os eller send en mail .

”Jul i StadilVedersø” uddeles adresseløst til samtlige husstande i 
Stadil og Vedersø .

De seneste årgange kan ses på www .stadilvedersoe .dk, klik på 
menupunktet ”Om StadilVedersø” .

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

Vi i redaktionen ønsker alle vore læsere 
en glædelig jul og et godt nytår. 
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