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20 år med ”Jul i Stadil-Vedersø” 

Det er i år 20 år siden den første udgave af Jul i Stadil-Vedersø udkom, 

med navnet ”Jul i Vedersø”.  

I 1991 blev arbejdet med at etablere Vedersø Idrætsefterskole igangsat, 

idet Ringkøbing Kommune havde meddelt, at den daværende skole i 

Vedersø skulle nedlægges. Inden havde der været varslet skolelukninger, 

hvor både Stadil og Vedersø skole var i spil. En aktivitetsgruppe nedsat 

af borgerforeningen, havde arbejdet med ideer til etablering af aktiviteter 

i sognet, heriblandt etablering af en efterskole. Derfor foreslog man 

kommunen at nedlægge Vedersø Skole og fortsætte skolen i Stadil som 

Stadil-Vedersø Skole.  

Da det blev en realitet, at skolen skulle nedlægges, blev der blandt 

borgerne i Vedersø valgt en bestyrelse, til at arbejde videre med 

etablering af en idrætsefterskole, som kom til at hedde Vedersø 

Idrætsefterskole. Min opgave i bestyrelsen blev sekretærfunktionen. 

Opgaverne for bestyrelsen var mange og i perioder arbejdede vi hermed i 

meget af vores fritid. Der skulle ansættes forstander, indsamles penge, 

sættes forstanderbolig og klasseværelser m.m. i stand, bygges værelser, 

køkken og opholdsrum, ansættes lærere osv. 

Der blev indsamlet 300.000 kr. i Stadil og Vedersø, og kommunen 

støttede os med et tilsvarende beløb. Vi fik en utrolig opbakning blandt 

borgerne i Stadil og Vedersø, også med frivilligt arbejde. Vi var nødt til 

at være kreative med hensyn til, hvordan vi skulle få penge til at starte 

skolen. Der blev bl.a. lavet et arrangement i Vesterhavshallen med ”De 

flyvende Gymnaster” fra Århus, hvor der vel var ca. 1200 deltagere. 

Med baggrund i heftet ”Jul i Ringkøbing”, foreslog jeg, at vi i Vedersø 

skulle udgive et hefte ”Jul i Vedersø”. Bestyrelsen var med på ideen og 

blev enige om, at formålet med heftet skulle være at formidle noget 

historisk og nutidigt, gennem mennesker med tilknytning til Stadil og 

Vedersø. Vi talte i bestyrelsen om, at der var så mange i sognene, som 

kunne bidrage enten med fortælling eller andet, således at vores historie 

herude ikke går tabt. Udover at tegne annoncer med diverse firmaer blev 

vi enige om at sælge heftet for en pris af 20 kr., men så var det samtidig 
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en lodseddel, hvor der var 3 købmandskurve som gevinst. I den første 

udgave valgte vi bl.a. at bringe ”Julens Eventyr” af Kaj Munk, ”På en 

skøn stjerne” af vores tidligere præst Chr. Overgaard, som var afgået ved 

døden i 1991, ”Morgendæmring” ved Alfred Augustinussen, ”Mit 

Vestjyske hjemland” af Knud V. Larsen, samt ”Hjem til jul i Vedersø” af 

Vibeke Høj. Vores bestyrelsesformand Connie Paulsen og kommende 

forstander Finn Tarpgaard havde ligeledes et indlæg. Endvidere 

indeholdt det et brev til borgerne i Vedersø fra Grethe Goldenbeck, 

daværende turistchef. Lokale kunstnere hjalp os med tegninger, og de 

øvrige illustrationer fandt vi andre steder, så heftet kom til at fremstå 

levende. 

Alle i bestyrelsen satte deres præg på heftet, idet alle kom med ideer til, 

hvad det skulle indeholde. Den første udgave var primitiv i forhold til 

nuværende, idet jeg skrev al tekst på computeren, og jeg husker at Elly 

Marie Møller og jeg klippede og klistrede. Herefter læste flere i 

bestyrelsen korrektur, hvilket også var en stor opgave, for der skulle 

helst ikke være fejl. Hee Offset sørgede for trykning, idet de var billigst, 

og efterfølgende var hele bestyrelsen ude at sælge heftet, først i Stadil og 

Vedersø og efterfølgende i omkringliggende sogne.  

Jeg husker, at jeg var i Hover for at sælge heftet, også med stor succes, 

men i et enkelt tilfælde fik jeg slet ikke lov at komme med mit ærinde, 

inden døren blev smækket i med et hurtigt ”Det har ingen interesse”. 

Andre steder blev man budt indenfor, for der var generelt stor interesse 

for efterskolen og man ville gerne høre lidt mere om, hvad det var vi 

arbejdede med. 

”Jul i Vedersø” blev en stor succes, og vi blev enige om også at udgive 

heftet i 1992, nu med navnet ”Jul i Stadil-Vedersø” og til en pris på 25 

kr., idet begge sogne var sammen om at støtte op omkring efterskolen, 

og beboerne i Stadil havde ydet frivilligt arbejde på lige fod med 

beboerne i Vedersø. Også denne gang var der numre på hefterne, hvoraf 

3 blev udtrukket til en gevinst, ligesom der blev tegnet annoncer. 

Nu var efterskolen veletableret og i 1993 blev vi enige om at udgive 

heftet gratis i Stadil og Vedersø sogne uden annoncer.  
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Det var en stor arbejdsopgave for Idrætsefterskolen at udgive heftet, og i 

og med at bladet blev så stor en succes, blev der i 1994 nedsat en gruppe 

til at arbejde med heftet og udgive det, således at vi stadig kan glæde os 

over en hilsen med spændende læsestof omkring juletid.  Baggrunden for 

udgivelse af heftet blev nu en anden, idet heftet blev udgivet med støtte 

fra menighedsrådene for Stadil og Vedersø, Stadil Sogneforening, 

Vedersø Borgerforening samt repræsentanter for Idrætsefterskolen. 

Kvaliteten blev også en anden, idet professionelle nu sørger for 

opsætning og trykning af heftet, men idegrundlaget er stadig det samme.  

Viola Jørgensen 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Viola Jørgensen og Else Marie Møller klipper og klistrer. 
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Vedersø Idrætsefterskoles USA tur 2010. 
Af Maja Lykke og Maja Nohns (elever 08 – 09). 

 

Torsdag den 7. oktober. 

Klokken 02.30 kørte vi fra Vedersø. Alle var klar til en spændende rejse 

langt fra Danmark. Vi ankom til Kastrup og da alle var tjekket ind, gik vi 

i krig med morgenmaden, som de søde køkkendamer i Vedersø havde 

givet os med. Efter en hyggelig ventetid lettede vi fra lille Danmark, og 

vi landede 9 timer senere i Washington. Her viste det sig, at 

sikkerhedskontrollen var meget skrap, og de så ikke igennem fingre med 

noget! Dog kom vi alle 48 efter et par timer igennem med fingeraftryk, 

stempel og billedkontrol. Den første bustur gik til Frederick i Maryland, 

hvor vi overnattede på et Best Western hotel. Vi var alle meget trætte 

efter flyveturens strabadser og gik tidligt i seng.  

 

Fredag den 8. 

Dagen startede med en god ”solid” amerikansk morgenmad og vi var 

derefter klar til en længere bustur mod Michigan. I bussen blev der lavet 

en runde ”speed dating”, så vi kunne lære hinanden lidt bedre at kende. 

Ved første stop blev der selvfølgelig tid til håndstand og spring. Det var 

blevet tid til frokost, et bord i form af en indspringskile blev brugt som 

tagselvbord. Der var godt humør i bussen. Der blev snakket, grinet og 

spillet trivial pursuit, så tiden fløj af sted. Trods den lange bustur, var det 

en fornøjelig dag.  
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Lørdag den 9. 

Så blev det dagen for vores første opvisning. Vi mødte friske og 

veludhvilede op på Hartland  Gymnastics, hvor vi med små fejl lavede 

en udmærket opvisning for en lille gruppe konkurrencegymnaster. Efter 

opvisningen lavede vi workshop med disse gymnaster, der bagefter viste 

os, hvad de kunne af forskellige tricks på barrer, bom og gulv. De var 

virkelig talentfulde og det blev tydeligt for os, hvad hårdt slid kan føre 

til. Det er en meget anderledes måde at dyrke gymnastik på. Derefter 

stillede vi op til folkedans, som tiltrak mange nysgerrige mennesker. En 

virkelig sjov oplevelse, som gav både tilskuere og dansere et smil på 

læben. Derefter vendte vi snuden hjemad mod Lapeer, hvor vi 

overnattede. Der var god tid til hygge både på værelserne og i poolen, 

inden vi kunne nyde et dejligt fælles måltid i hotellets opholdsrum.  

 

Søndag den 10. 

Udsigten var rigtig god, da der var linet op til en stor dag med 

gudstjeneste, farmbesøg og indkvartering ved værtsfamilierne. Vi tog 

plads på bænkene i den lutherske landsbykirke, hvor vi overværede 

gudstjenesten.  Derefter folkedans og opvisning, dog uden redskaber, da 

de stadig stod i en container på havnen i New York. Menigheden bød på 

lækker og speciel frokost, som bl.a. bestod af kødsovs, boller og 

skumfidussalat. Nu blev det tid til farmbesøg. En farm med 6000 køer 

levede op til vores forventninger om, at alting i USA er større…. og 

endda mere til. Vi fik en rundtur af gårdens ejer og så kæmpetraktorer, 

mexicanske malkedrenge, og vi fik udsigten fra farmens 30 meter høje 

silo at se.  

Hen på eftermiddagen fortsatte vi turen mod Port Huron, hvor vi skulle 

møde vores værtsfamilier. Spændte tog vi to og to med dem hjem og vi 

skulle nu opleve det ægte amerikanerliv. Vi smagte deres mad, kørte i 

deres enorme biler og sov i deres kæmpe senge. Vi fik da også trænet 

vore engelske gloser. Det var et besøg, der gav os et godt indblik i den 

amerikanske kultur.  

 

Mandag den 11. 

Så kom den første og forhåbentlige sidste dag med regnvejr på vores tur. 

Efter at have sagt farvel til vores værtsfamilier, kørte vi mod Canada - 

nærmere betegnet Niagara Falls. Naturen var overdådig smuk, og 
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træerne bar grønne, brune, gule, orange og røde blade. Niagara Falls er et 

vandfald så storslået og enormt, så det ikke kan beskrives. Man regner 

med, at der løber omkring 1 mio. liter vand ud over faldet i sekundet, og 

som man nok kan forestille sig, er larmen fra det buldrende vand utroligt 

højt. Tæt kom vi på vandfaldet, da vi på en bådtur blev sejlet helt hen til 

faldet. Det var en fascinerede oplevelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag den 12. 

Morgenmad 6
30

 og videre mod Old Sturbridge Village, som er et 

frilandsmuseum i stil med Hjerl Hede. Vi lavede en opvisning, stadig 

uden redskaber og vi dansede folkedans. Publikum var dybt fascinerede 

over vore gymnastiske evner. Vi fik lidt tid til at gå rundt og kigge i den 

fine, gamle by, hvorefter nogle havde arrangeret en overraskelse i form 

af ballondans. Næste stop var Boston, hvor vi blev indkvarteret på et 

hotel. 

 

Onsdag den13. 

Tidlig morgen kørte vi mod centrum i Boston. Målet var universiteterne 

Harvard og MIT, som er to af klodens mest eftertragtede universiteter. 

På MIT fik vi en rundvisning af Finn Tarpgaards amerikanske 

familiemedlem, Peter, som er tidligere professor og student på MIT - Det 

tekniske universitet. Bagefter fik vi en rundvisning i Boston City, hvor vi  
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ved et tilfælde, så præsidentkandidaten fra 2004, John Carry, lige uden 

for hans hus. Han spurgte, hvor vi var fra. Vi svarede selvfølgelig 

Danmark, og han sagde, det var et ”loveable country”. Vi sluttede 

rundvisningen af med at se mindestedet ”Holocaust Memorial”, som er 

et minde for de jøder, der døde under anden verdenskrig. Derefter fik vi 

lov til at shoppe i Bostons mange butikker.  

 

Torsdag den14. 

Torsdag kørte vi mod Rhode Island, hvor vi skulle besøge St. George 

School, som er noget nær en dansk efterskole, bortset fra prisen. Det 

koster 240.000 DKR for et år! Vi fik en hurtig rundvisning på skolen, 

som lignede Hogwarts fra Harry Potter filmene på en prik. Pigerne og 

drengene boede adskilt, ligesom de gør på Vedersø. Idrætsfaciliteterne 

var i top og de havde egen kirke. De gav efterfølgende rigtig god 

middagsmad i spisesalen. Før vi gik i gang med at træne til opvisningen, 

fik vi en super god nyhed! Redskaberne var omsider ankommet fra New 

York. Nu kunne vi lave den fulde opvisning, som vi havde øvet 

hjemmefra. Næsten alle skolens 360 elever var mødt op, og deres 

begejstring og opbakning var stor. Specielt da vi i vores koncept gik på 

gulvet i T-shirts fra deres skole. Alt i alt blev det en rigtig god opvisning 

og en rigtig fed oplevelse. Efter opvisningen snakkede vi med eleverne 

om livet i USA og Danmark.  
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Fredag den15. 

På Rhode Island så vi et gammelt sommerhusområde, hvor 

sommerhusene var lavet om til museer. Et sommerhus svarede nærmest 

til vores Amalienborg, det var rigtig storslået at se.  Efter at have set de 

mange flotte slotte, gik turen mod New York. Vi havde det som 

sædvanligt hyggeligt i bussen, selvom vejen var lang. Helt fra Rhode 

Island til New York. Trafikken var træg og det tog flere timer at komme 

ind på Manhattan. Tiden føltes dog ikke så lang, da udsynet fra bussen 

var storslået. Efter at have set NY by night, nåede vi frem til hotellet, 

som lå en times kørsel udenfor.  

 

Lørdag den16. 

Dette var dagen, vi alle havde set frem til, den første dag i NY. Dagens 

første oplevelse var en sejltur ud forbi Frihedsgudinden, som vi jo alle 

har set på film og man må sige, at hun lignede sig selv. Med fint solskin 

var det en rigtig flot sejltur, hvor vi også så Manhattans skyline. Under 

turen var der indlagt et stop på Ellis Island, som er det sted, hvor 

immigranterne blev modtaget for 100 år siden. Tilbage på Manhattan gik 

vi forbi Wall Street og Ground Zero. På Ground Zero var de i fuld gang 

med at bygge det nye Tower of Liberty, som skal erstatte World Trade 

Center. Derefter lavede vi en opvisning ved et Hospice 

støttearrangement.  

 

Søndag den17. 

Søndag så vi på New York, kørte og gik og så mange ting. Som en 

overraskelse skulle vi se musicalen Billy Elliot i et teater på selveste 

Broadway. Det var en forrygende forestilling. Denne oplevelse blev 

sponseret af elevforeningen, hvilket vi var meget taknemmelige for. På 

vejen hjem oplevede vi virkelig Times Square by night på tæt hånd. Selv 

en søndag nat klokken 01.00 var butikkerne åbne og der var liv i 

gaderne. Ja, New York sover aldrig. 

 

Mandag den18. 

Vi startede dagen ud med en god udsigt fra Empire State Building, som 

nu er New Yorks højeste bygning. Efterfølgende gik turen atter mod 

Washington. Egentlig var vi alle sammen mættede af oplevelser og vi 

var klar til at tage hjem. Vi vidste bare ikke, at Washington var mindst 
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ligeså storslået, som alle de andre hidtil besøgte steder. Vi blev i 

Washington indkvarteret på et Best Western hotel, og der ventede os tre 

oplevelsesrige dage i byen.   

 

Tirsdag den19. 

Dagen startede kl. 07.45, hvor vi kørte mod Washington DC. Her skulle 

vi se mindesteder for Korea-krigen, Vietnam-krigen og 2. verdenskrig. 

Vi så Det Hvide Hus og Lincoln Memorial. Efter frokosten lavede vi 

opvisning foran the Reflecting Pool. Så skulle vi op i det meget høje 

Washington Monument, som er bygget til ære for USA’s første 

præsident George Washington. På vej mod bussen gik vi forbi Franklin 

D. Roosevelt Memorial og Thomas Jefferson Memorial..  
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Onsdag den 20. 

Sidste hele dag i USA. Dagsplanen stod først på Arlington Kirkegård, 

hvor vi så John F. Kennedys gravsted. Derefter hastede vi videre, da vi 

skulle nå at se det bemærkelsesværdige vagtskifte ved de ukendte 

soldaters grav. Det var en speciel oplevelse, da vagtskiftet er en hel 

ceremoni, der foregår hver halve time. Derefter Washington Capitol, 

som er lig vores Christiansborg. Vi ventede længe – stående, da man 

blev opfattet som demonstrant, hvis man sad på gulvet. Vi kom ind i en 

biograf, hvor vi så, hvordan det politiske styre fungerer i USA. Herefter 

fik vi en rundvisning, og vi fik lov at komme helt ind i 

Repræsentanternes Hus. Det er vildt, at vi har været der, hvor nogle af 

verdens største og vigtigste beslutninger bliver truffet. Den sidste aften i 

USA stod på hygge og pakning af kufferter.  

 

Torsdag den 21. 

På Washington International School, hvor vi skulle lave vores sidste 

opvisning. Det blev et brag af en opvisning. Eleverne var vilde med det, 

klappede og jublede og efter ”showet” stormede de ned på gulvet og bad 

om autografer. Vi følte os lidt som nogle stjerner, en perfekt opvisning at 

slutte af med. Nu gik turen mod sidste stop i USA – lufthavnen i 

Washington D.C. Her blev vi alle sammen checket sikkert ind, og turen 

gik atter mod det kolde nord. 

 

Fredag den 22. 

Efter en vellykket flyvetur over Atlanten med video, spil og hvile, stod 

Højmark Turistfart igen klar med bussen i Kastrup. En god tur hen over 

øerne med en dejlig madpakke fra køkkenet bestående af rugbrød, 

leverpostej, ost og kiks, som blev konsumeret på Fyn. Selve busturen var 

der vist ikke mange andre end buschaufføren, der opfattede ret meget af, 

da vi alle sov som sten.  
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Minder fra mit barndomshjem 
Af Maren Andersen, Stadil,  
Enke efter købmand Niels Andersen. 

 

Jeg blev født den 3. januar 1924 og voksede op på en 

lille gård længst mod vest i Mejlby i Stadil sogn 

(Mejlbyvej 26). Når vi gik op på loftet, kunne vi ud af 

vestvinduet se klitterne og solnedgangen. 

Far og mor fik otte børn. Først fire drenge så fire piger. 

En stor flok, synes vi i dag. Det var mange, der skulle 

fødes og klædes. 

 

Foråret 

Foråret så sagte kommer. Efter en lang vinter kunne vi så småt begynde 

at glæde os til foråret. At det blev forår betød, at der blev travlhed i 

mark, hus og have. Der skulle pløjes, harves, sås korn og roer. 

Møddingen skulle køres ud med heste og vogn. Det var hårdt arbejde. 

Møget blev lagt i små dynger ude på marken og skulle så spredes med 

håndkraft. Kartofler skulle sættes. Der gik vi med kartofler i en spand, så 

mange, vi kunne bære og lagde dem i furen bagefter ploven. 

Som regel begyndte dagen ved 5 - 6 tiden og ofte var det langt ud på 

aftenen, før de kunne holde fri. Så det var godt med et lille hvil midt på 

dagen. 

 

Sommeren 

Sommeren var en dejlig tid for os børn, men også en travl tid. Der skulle 

bestilles noget. Vi havde vore pligter hver især. Men der blev da også tid 

til at lege med dukker. Vi lavede også en bondegård, hvor vi brugte 

hullede sten til dyr, heste, grise, køer og får. I hver sten bandt vi en snor 

med et godt langt søm i, så vi kunne tøjre dyrene ude i marken. Stenene 

fandt vi ved havet. 

Midt i travlheden kunne far og mor godt finde på, at vi alle skulle køre 

en tur til havet. Så fik mor og os piger travlt med at smøre mad, lave 

saftevand og kaffe. Far og drengene skulle have gummivognen gjort klar 

og hestene spændt for. Det var skønt, da vi kom til at køre med 

gummihjul, hvor vi førhen måtte nøjes med den stive skavvogn. Så 

skulle vi jo i vandet. Vi kunne sidde og plaske inde ved kanten. Men 

ville vi helt ud i bølgerne, måtte vi have en snor bundet om livet, som far 

og mor kunne stå inde på stranden og holde fast i. For, som de sagde, 

hvis vi protesterede, ”Vi skulle jo gerne have jer med hjem alle 

sammen”. 

Høstens tid kunne godt være lang og besværlig. De første år, jeg husker, 

havde vi ikke selvbinder. Vi høstede kornet med en slåmaskine. Kornet 
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blev lagt i små bunker. Så var vi 4 - 5 mand, der gik bag efter maskinen 

og bandt kornet i neg. Der blev drukket mange liter saftevand og vi var 

både svedige og snavsede, når vi kom hjem til aften. 

Vi havde et stykke tørvemose i engene mellem Stadil by og Svingel. Her 

skar far og mine brødre tørv til vinteren. Tørvene blev sat i lange rækker 

og skulle vendes nogle gange for at blive knastørre og velegnede til 

brænde. 

 

Vinteren 
Livet på gården var i allerhøjeste grad præget af de fire årstider. Som nu 

vinteren med dens indendørs sysler. Der faldt ligesom en stille fred over 

dyr og mennesker. Men der skulle dog køres roer ind fra de frosne 

roekuler. Og der skulle tærskes korn til foder. Jeg kan huske, at mine 

brødre stod ude i laden og tærskede med plejl. Kornet blev lagt på gulvet 

i laden. Så slog de på kornet med plejlen til kærnerne løsnede sig. Til 

sidst fjernede de halmen og kunne så feje kernerne sammen. Det var 

hårdt og besværligt arbejde. Det blev betydeligt lettere, da vi fik 

tærskemaskinen. Men ellers gik tiden med at passe og fodre dyrene. 

Vi havde virkelig lange og strenge vintre, dengang jeg var barn. Sne i 

driver så høje, at de nåede helt op til tagskægget på den gamle kostald. 

Jeg ved ikke om mine store brødre var så begejstrede for al den sne. Det 

var jo dem, der skulle ud og rydde vejen, så mælkekusken og posten 

kunne komme i forbindelse med os.   

 

Far - altmuligmand 

Min far havde en lille smedje, der lå vest for gården. Der stod han og 

lavede mange ting. Det kunne han godt lide og han var god til 

håndværket. Mange af naboerne kom tit med deres landbrugsmaskiner 

for at få dem repareret. Så fik de sig en snak og måske en kop kaffe at 

varme sig på hos mor i køkkenet. Nabomændene kom også hos min far 

for at blive klippet. Han havde lige det grej, der skulle til. Klipningen 

foregik i køkkenet. Jo, der var meget arbejde, men også tid til 

hyggestunder. 

Far høstede også en del tagrør. Det kunne være et hårdt og koldt arbejde 

om vinteren. Så det var en stor lettelse, da han fandt ud af, at han måske 

kunne lave en maskine til at høste rør med på isen. Han gik i gang med at 

lave en gammel slåmaskine om til en rørhøster. Så var det bare med at få 

bjerget så mange rør som muligt, mens isen var stærk nok til at køre på.  

På et tidspunkt begyndte far at bygge vindmøller. I forbindelse med 

møllerne var der en kværn til foderkorn, og en kværn til brødkorn. 

Desuden var der en sigte, så vi selv kunne lave sigtemel til bagning. 
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Den kunne bruges til mange ting den mølle, som jeg ikke ved så meget 

om. Men det resulterede da i, at andre i Stadil og i nabosognene også fik 

lyst til at få bygget en mølle.  

 

Mor – en flittig kone 

Mor havde travle dage, lige meget om det var sommer eller vinter. Hun 

lavede bl.a. tøjsko til store og små. Det øverste af skoen hæklede hun og 

sålen lavede hun af gamle kasserede jakker og frakker. Det var mange 

lag oven på hinanden, så det blev rigtig tykke og varme såler. Når skoene 

var færdige, tog hun en pensel og smurte fernis under bunden, så 

tøjskoene kunne blive slidstærke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt stuehus 

I 1932 byggede far og mor nyt stuehus. Vi kunne blive boende i det 

gamle, indtil det nye var færdigt, da det blev bygget i haven lige foran 

det gamle hus. Men det var virkeligt spændende efterhånden, som 

byggeriet skred frem. Far og drengene hjalp til, så meget de kunne, for at 

det ikke skulle blive alt for dyrt. Jeg tror, jeg husker rigtigt, at det kom til 

at koste 6000 kroner. Og det var med centralvarme. En storovn blev også 

bygget. Det var meget usædvanligt i et nyt stuehus, men det kunne far og 

mor slet ikke tænke sig at undvære. 

Det må have været en stor lykke for far og mor, at kunne flytte i gode, 

sunde bygninger med os børn. Vi var konstant syge, da vi boede idet 

gamle og fugtige stuehus. Der var svamp i alle trægulve og der var rigtig 

mange isblomster om vinteren. Far prøvede at tætne vinduer og døre, så 

godt han kunne. 

Jeg var meget syg den sidste vinter med lungebetændelse og hoste. Læge 

Værnøe i Tim skrev mig ind på et børnesanatorium i Kolding. Men så 

var jeg på sygehuset i Ringkøbing for at blive røntgenfotograferet. 

Billederne må have vist at lungerne var nogenlunde fine, for jeg slap i 

hvert fald for at komme til Kolding.  
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Skolegang 

Da mine brødre begyndte at gå i skole var det de første to år i Mejlby 

lille skole. Bygningen ligger der stadig, men bliver nu brugt som 

sommerhus. 

Da min søster Signe og jeg skulle i skole, var den lille skole i Mejlby 

blevet nedlagt, så vi måtte den lange vej op til hovedskolen. Det var ikke 

så slemt om sommeren. Men om vinteren kunne det godt være barsk. 

Dengang havde vi vintre med sne til knæene. Mange dage måtte vi gå til 

skole. Om vinteren var det mørkt, når vi tog hjemmefra, og næsten 

mørkt, inden vi kom hjem om eftermiddagen. Så var vi godt trætte og 

sultne og havde røde næser.  

Når ellers vejene var farbare, kørte der en rutebil ”æ´ postbil”. Den 

kunne vi komme med fra den lille skole og op til købmand Eriksen. Så 

var der ikke langt hen til skolen. Men vi kom som regel lidt for sent. Jeg 

kan endnu se læreren stå i døren og se efter, om vi nu også snart kunne 

være der. En gang imellem, når alle veje var sneet til, kørte min far os i 

den store slæde, som han selv havde lavet. Der var hus på, så vi kunne 

sidde godt i læ for sne og blæst. Hjem fra skole var der ingen bil, vi 

kunne køre med. Så da måtte vi gå på vores ben. Men der var børn både 

fra Fjordhusene, Halkjær og Mejlby, så vi var en hel lille flok og havde 

mange sjov på vej hjem. 

Mens jeg gik i skole, havde vi Hans Bork som førstelærer og helårslærer. 

Vi havde forskellige vinterlærere og en lærerinde, der havde de små 

klasser. Om sommeren gik vi kun i skole to dage om ugen. Mange store 

børn var til stor hjælp hjemme i sommertiden.  

 

Min barndoms jul 

Tiden før jul var præget af forventningens glæde. Der var jo meget, der 

skulle forberedes til den store højtid. 

Den store bageovn satte mor altid til en dag, hvor vi børn ikke skulle i 

skole. Vi bagte jo altid i den store ovn og der var meget, der skulle 

forberedes. Ovnen var meget lang og bygget ind i muren i bryggerset. 

Fra morgenen skulle far og mor i gang med at få ”ildet”(varmet) ovnen 

med lyng, risknipper og kvas, som de kaldte det. Når så mor mente, at 

ovnen var tilpas varm, blev aske og gløder raget ud med et redskab, der 

lignede en stor, bred hakke på en jernstang. Så kunne bagningen 

begyndes. Først bagte vi sigtebrød, som skulle have mest varme, derefter 

det finere brød. Brødene blev skubbet ind med et bræt på et langt skaft, 

en ”skøddel” tror jeg, den hed. 

Vi slagtede altid en gris èn af de sidste dage inden jul. Jeg kan huske, at 

vi børn løb helt op i den anden ende af huset og stak fingrene i ørerne, 

fordi vi ikke ville høre, når den stakkels gris blev skudt. 
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Så oprandt endelig den 24. december. Her skulle vi finde ud af, hvem der 

skulle i kirke og hvem, der måtte blive hjemme for at fodre dyrene og 

malke. Mor ville helst blive hjemme i køkkenet og forberede maden. 

Som regel blev det sådan, at far kørte med dem, der skulle af sted. Enten 

i den gamle bil ”Rosalie”, som vi kaldte den, eller hvis der lå en halv 

meter sne i den store kælk med hus på. Kælken var fars opfindelse. I 

kælken var der små vinduer og bænke. Her kunne vi sidde med tæpper 

om benene, så vi ikke skulle fryse. 

Men barndommens juleaften gik alt for hurtigt. Lysene brændte ned og 

det var tid til at gå til ro. 

 

Nytår 

Nytårsaften var de unge mennesker fra gårdene ude og prøve, om de 

kunne snuppe en trillebør, en havelåge, en kaffekande eller hvad de nu 

kunne finde på. Og lidt krudt fik de da også fyret af. Men det endte som 

regel med, at vi blev inviteret ind flere steder på kaffe, kakao, boller, 

pebernødder og andre rester fra julen. 

 

Stadil med de rige agre, 

brede enge, blanke fjord, 

hvorfra barndomsminder fagre 

ligger i mit sind og gror. 

Klittens rad fra syd til nord 

stænger for hav, der bruser 

og toner, som orgelkor. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                        Maren og hendes søstre, 

                                               fra venstre :  Helga – Maren – Ella – Signe. 
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Vore gamle møbler.  
Ove Knudsgaard, Horsens (født i Stadil) 

fortæller om sine gamle møbler med rødder i Stadil. 

  

Dengang i gamle dage, kort efter II Verdenskrig, da der endnu ikke var 

SU ell. lign. støtte at få, var det svært for unge mennesker, med næsten 

intet andet end studiegæld og hinanden, at få råd til nye møbler og 12 af 

hvert, som det ellers hørte sig til. Lis og jeg tyede derfor til slægtens 

loftsrum og udhuse, hvor kasserede møbler henstod ubenyttede eller blev 

anvendt til opbevaring af alt, fra kartofler til værktøj og kasserede bøger, 

blade og klude med mere. Her skal fortælles om nogle af disse gamle 

møbler, som beredvilligt blev stillet til rådighed for det unge par, idet der 

til sådanne møbler hører en forhistorie, som skal stemme sindet til 

forståelse for - ikke blot for selve det gamle møbel - men for møblets 

sjæl. 

  

Det gamle skrivebord.  
Forhistorien kan passende begynde med uddrag af et søforhør efter en 

stranding i 1700-tallet på Husby klit:  

”Det hollandske skib ’Die froe Janna’ --- forlod Helsingør Rhed den 5. 

november, 1784. Efter at have rundet Skagen fik de 10. november kl. 5 

Bovbjerg i sigte. Samtidig gik vinden i nordvest og blæste hårdt op, så de 

måtte bjerge Jager-sejlet og Store-Bramsejl. Om morgenen ved 4-tiden 

gik vinden mere vestlig og tiltog, så de måtte også bjerge Topsejl, Klyver 

og Mesan, samt Bonetten fra deres Storsejl. 

Den 11. november kl. 8 blæste det op til storm af nordvest, så de måtte 

lade skibet drive for et forsejl indtil den 14. november ---. 

Således drev de indtil den 17. kl. 8 aften ---.  

Kl. 12 midnat samme vejr og stort mørke ---, indtil kl. 4 --- (hvor) skibet 

stødte an på den yderste jyske revle. 

Kl. 7 om morgenen den 18. november blev skibet sønderslået i 

havstokken af svære styrtsøer ---.” 

Lasten bestod blandt andet af pommerske fyrrebjælker, som drev i land 

strandlangs. 

  

En tømrer lavede engang for længe 

siden, af en ilanddreven pommersk 

fyrrebjælke, et spisebord til min fars 

barndomshjem, gården Øster Husted 

i Alrum, Stadil. 

Da bordet efter generationers brug 

havde udtjent som spisebord, blev 

det forvist til hestestalden på 
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Husted, hvor min far, som lille dreng omkring år 1900, undertiden fik 

lov at sidde på det om aftenen sammen med gårdens karle, mens de 

fodrede hestene og fortalte historier. Bordet var da udslidt, - med en 

fodvange, som var slebet ujævn af mange fødder, der her kunne have det 

lidt lunere end på det kolde sandstrøede lergulv. Bordpladen var slidt 

ujævn af mange albuer under indtagelsen af søbemaden og den stegte 

flæsk m.m. Bordet var i det hele taget et sørgeligt syn, da Lis og jeg 

fandt det i tørveskuret på Husted, - ormædt og med kager af hestemøg på 

soklen.  

 

Vognmand Ove Bentsen, Stadil var ikke begejstret, men kørte for 

familieskabets skyld vraget med hestemøg og det hele til Tim, hvor 

stationspersonalets kommentarer her skal udelades, men bordet kom til 

Aabenrå, hvor det blev renset og afleveret til den dygtige snedker 

Nielsen i Styrtom, der også havde haft mange af dronning Ingrids møbler 

fra Gråsten Slot under kærlig behandling. Nielsen så straks materialets 

oprindelse og tog med stor nænsomhed fat på opgaven med at renovere 

det medtagne møbel, blandt andet med mange omgange varm olie efter 

gamle hemmelige opskrifter og kunne efter et års forløb omkring 1960 

aflevere bordet, som siden har fungeret som skrivebord, - gammelt og 

revnet og med de dybe slidspor efter slægtens brug gennem generationer. 

 

Bordet har fulgt os fra Hostrupskov ved Aabenraa til Tranebærvej i 

Grindsted, - til Vinten Skov ved Horsens, - til Maglegaardsvej i 

Roskilde, og det står nu her i min stue på Bakkesvinget, Horsens. Det er 

os meget kært. 

 

Bedstefars stol.  
Efter en arvedeling på Toft i Mejlby, Stadil fortalte mor, at der på 

gårdens loft stod en gammel stol, som ingen af arvingerne ville have 

(mor havde 12 hel- og halvsøskende!).   Om vi var interesserede? 

Vi fandt en træt gammel stol med armlæn og 

med smukke udskæringer, med et plysses 

sædebetræk, strittende af rustne spiralfjedre 

gennem det mørnede betræk, - som et 

pindsvin! Stolens forben var slidt 4-5 cm 

kortere end bagbenene, fordi morfar og ældre 

forfædre før ham havde løftet stolen i 

ryglændet og slæbt den ud fra bordet over det 

sandstrøede gulv, når de satte sig for 

bordenden, - årtiers slid! Også denne stol 

kom under behandling hos snedker Nielsen i 

Styrtom og mor broderede et smukt 
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sædebetræk. Stolen har fulgt os siden og står nu på aftægt i min stue. Der 

findes endnu en stol af nøjagtig samme type, - og måske kun én ? Denne 

stol  står hos Iver Iversen i strandfogedgården på Sønderklit, hvor det 

gode skib ’De Hopp’ strandede i 1770 i gamle Jens Ifversens strandlen 

Også denne stol behandles med den respekt, som bevarede alderstegne 

genstande fortjener. 

 

Det røde skab. 

Da Lis´s mormor Marie Kamp fra Vester Kamp i Stadil i år 1900 skulle 

giftes med Andreas Stougaard omfattede hendes brudeudstyr blandt 

andet et gammelt klædeskab, - så gammelt, at snedkeren, der fremstillede 

skabet, udelukkende havde samlet det 

med trædyvler, uden brug af hverken 

søm eller skruer, - og med et finurligt 

udtrækkeligt knagesystem for 

ophængning af stadstøjet. Også dette 

gamle møbel endte hos os, efter en 

arvegang gennem mange år mellem 

gårde i Halkjær, Kamp, Skelmose og 

Fuglbjerg i Stadil, - og undervejs en 

nedtur fra respekteret klædeskab for 

via mørkekamre, bryggerser og lader at 

ende som oplagsplads for gammelt 

ragelse og værktøj m.m. Skabet 

fungerer i dag som dækketøjsskab og 

arkiv her i huset. 

  

Også andre af slægtens gamle møbler 

med hver sin historie har fundet sig tilrette hos os, - så meget, at vore 

ungdommelige  drømme om nye tidssvarende møbler ’over det hele’  

aldrig rigtig blev til virkelighed, - sådanne møbler, som i dag for 

beskedne beløb kan købes i genbrugsbutikker.  

  

Horsens, 2011 

Lis og Ove Lund Knudsgaard 
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     Kaj Munk                                           Egil Harder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Tak fader i det høje, 

som ville mig fornøje 

den lange glade dag. 

Med kinden imod puden 

jeg ser igennem ruden 

din himmels høje stjernetag. 

2. 

Der sidder du jo inde, 

der kan min bøn dig finde, 

Den kommer lys og let. 

Nu har jeg le´t og leget 

og været med til meget. 

Nu er jeg åh så dejlig træt. 

3. 

Nu kommer søvnens tåge, 

vil du så hos mig våge, 

mens nattens timer gå. 

Du sidder mellem stjerner 

og vogter dog og værner 

hernede alle dine små. 

 

 4.                      

Og vil du også være 

i nat hos mine kære, 

som nu jeg sover fra, 

hos far og mor blandt andet 

og kongen over landet, 

ja, alle dem, jeg holder af. 

5. 

Så er der ikke flere, 

så er der ikke mere, 

nu har jeg dit behag. 

Så si´er vi bare amen 

og sover allesammen 

indtil en ny og dejlig dag. 

 

 

http://www.hcandersen-homepage.dk/eventyrtegninger/olelukoeje-loerd.jpg
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Fra Vedersø til Washington. 
Af Karlo Thornvig. 

Jeg er søn af Sigvald og Frida Thornvig og voksede op på Mælkevejen i 

Vedersø, som den fjerde ud af seks brødre. Efter endt skolegang, først i 

Vedersø og derefter et år på Staby efterskole, kom jeg i 1970 i lære som 

møbelsnedker ved Hundevad i Ulfborg. Jeg blev udlært der i 1974 og 

arbejdede derefter et års tid ved Orla Albæk i Ringkøbing med 

skibsaptering for Nordsøværftet. 

Jeg kendte to snedkere fra Hundevad, der havde været i San Francisco i 

1 ½ år gennem Danmark – Amerika Fonden (et udvekslings program for 

unge mellem dengang 21 og 32 år). Det lød jo til at være meget 

interessant, så jeg fik adressen af én af dem, til en forretning i San 

Francisco, søgte og fik arbejdet og rejste til USA d. 25. april 1975. 

Forretningen hed Copenhagen Furniture og var ejet af Tage Christensen, 

der kom fra Fyn. Arbejdet bestod i at samle møbler til kunder eller 

forretningen, de fleste møbler kom som samlesæt, fordi der så kunne 

være meget mere i de containere de var pakket i, derudover var der 

reparationer af skadede møbler, som kunderne bragte ind, aflæsning af 

containere og lager arbejde. Firmaet åbnede en ny forretning i 

Sacramento i 1975 og endnu én i Fresno i 1977. 

Igennem Copenhagen fik jeg permanent opholdstilladelse, det såkaldte 

”green card”. Jeg var tilbage i Danmark nogle måneder sidst i 78 og igen 

sidst i 79, for rigtig at finde ud af, hvor jeg ville være. Rejseplanen blev 

dog sat til lige efter nytår i 1980. Jeg ville gerne prøve et andet område i 

USA, Arizona var tanken, men en telefon samtale dagen før afrejse 

ændrede det til staten Washington.  

Jeg fik at vide at en møbelhandler i Seattle, som jeg havde mødt et par 

gange, manglede en mand til at køre lageret. Jeg søgte og fik arbejdet og 

startede i Scan Design Furniture, som var ejet af Jens og Inger Bruun, 

der begge kom fra Sønderjylland. De havde to forretninger i Bellevue og 

en helt nystartet forretning i Honolulu, Hawaii. Senere blev der åbnet 

flere nye forretninger, i Staten Oregon blev det til fire i alt og der var 

endda en Scan Design forretning i Aalborg i et par år. 
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Med så mange forretninger skal der et stort varelager til, for det meste 

bliver alt leveret til det centrale varelager, hvor jeg er, hvorefter det 

bliver sendt videre til de forskellige forretninger, en gang om ugen. Hver 

forretning har deres egen leverings lastbil og på centrallageret har vi to. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min bror Jørgen med familie på i 2008. Her ved Crater Lake i Oregon. 

Der er sket mange forandringer i årenes løb, i de første 15 – 20 år fik vi 

stort set alle møbler leveret fra Danmark og lidt fra Norge, Sverige og 

Italien. Det er nu om dage blevet til meget, meget lidt fra Danmark, én 

fabrik i Norge har et fantastisk udvalg i lænestole og sofaer (Ekorners) 

og ellers bliver det meste fremstillet i Kina, Thailand og Vietnam. Det 

meste er dog stadig Skandinavisk design, det bliver bare fremstillet i 

Asien …. priser, priser, priser !! Møbeldesigns har også skiftet meget 

gennem årene, glas og metal har været en del inde i gennem de senere år. 

Farver og træsorter skifter også ret jævnligt. 

 Jens Bruun døde i 2002, men firmaet kører dog stadig videre, vi har i 

dag tre forretninger i Oregon og to i Seattle området som alle er styret af 

Jens og Inger Bruuns Foundation. 

Websites  www.scandesignfoundation.org 

 www.scan-design.com  

http://www.scandesignfoundation.org/
http://www.scan-design.com/
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Privat bor jeg i Bellevue, der faktisk er den næst største by i staten 

Washington, men stadig bliver betragtet som en forstad til Seattle. Jeg 

har heldigvis gennem årene haft flere besøg af forældre og brødre med 

familier og det har været rigtig dejligt. Så skal der jo lægges planer om 

bilture rundt i landet, f.eks. til nogle af alle nationalparkerne, og vi har 

haft mange gode og sjove oplevelser på disse ferier. 

Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul. 

PS. Sjovt nok at jeg skulle ende her, Hotel Vedersø Klit hed jo først 

Hotel Seattle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Min bror Poul og mine forældre Frida og Sigvald. 
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”Mon tågen vil lette” 
Melodi: Der er et land, dets sted er højt . . . . 

Af Vinterskolelærer A. Hvorslev. 

Vedersø Klitskole omkr. 1880 

 
En morgenstund igennem skønne egne, 

med iltogsfart jeg hastig fremad kom; 

et tågeslør der lå dog alle vegne 

og al naturen syntes kold og tom. 

Jeg tænke tit: Mon tågen ej vil spredes, 

så jeg naturens ynde skue kan; 

thi trist det er at sidde her og kedes, 

mens tågen hviler over sø og land. 

 

Da pludselig igennem tågens mørke 

den klare sol så himmelsk skøn frembrød; 

dens stråler trængte frem med vældig styrke, 

mens lærkens triller gennem luften lød. 

Da flygted tågen for den varme lue, 

og luften blev så herlig ren og klar, 

naturens herlighed og kunde skue, 

Fata Morgana  atter vågnet var. 

 

Ja, sådan tung og mørk i Norden hviler 

et tågeslør, der ånden holder fast. 

Vort  folk mod frihedsmålet ret ej iler, 

en sløvhedsånd i tågen holder rast. 

Det danske folk en kraftig digter savner, 

der løfte kan vort folkeånd fra jord; 

thi ligesom for vinden spredte avner 

partiske meninger blandt folket bor. 

 

Så var det ej i gamle Grundtvigs dage, 

da ånden svang sig herlig mod sky, 

da digterkunsten skøn og uden mage 

I Norden brød en bane stor og ny. 

O, gid en sådan tid må genoprinde, 

da forårstid i Danevang vi få. 

Det frie, friske liv igen vi finde 

i kongeborg såvel som i det små. 
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Ja, gid, at Nordens sønner stærke, bolde, 

må rejse sig, som bjørnen fra sit hi, 

og sprede denne tåge, der nu holder 

det danske folk fra evighedens ry. 

Der kræfter er dog heldigvis, der gære, 

de sikkert vil en gylden morgenstund 

vort fædreland de gyldne frugter bære  

og rejse Norden efter åndens blund. 
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Stadil Skole 1957. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagerst fra venstre: 

Anders Pedersen – Niels Kjærgaard Eskildsen – Kaj Stendorf Jensen –  

Finn Augustinussen – Niels Chr. Susgaard – Holger Thaysen –  

Villy Bjerg – Knud Graversgård.  

 

Forrest fra venstre: 

 

Ellen Margrethe Nielsen – Lisbeth Nielsen – Rita Melhedegård –  

Solvejg Kolby – Ella Bendtsen – Trine Dalsgård –  

Inger Lise Kjærgaard – Lise Marie Høj. 

 
Lærer frk. Johansen. 
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Tim Enge – et rigt fugleliv ved en nyopstået sø. 
Tekst og fotos: Jens Ballegaard, Ringkøbing. 

 

Da man i marts 2007 satte vand på Tim Enge, var vi fugleinteresserede 

klar til at følge en udvikling helt fra start. Allerede et par dage efter at 

området var fyldt op, havde der indfundet sig et væld af vandfugle, 

Knopsvane, Sangsvane, Pibesvane, Gråand, Pibeand, Spidsand, Hvinand 

og Stor Skallesluger. Disse arter kom for at finde føde i området, men i 

begyndelsen har de nu nok måttet sulte, da det tager lidt tid, før disse 

artes fødeemner er til stede.  

 

Det blev herefter interessant at følge ynglefuglenes indvandring i Tim 

Enge. Heldigvis var der småøer og græskanter i søen, så Hættemågerne 

kunne finde ynglepladser. Det var glædeligt, da en koloni af Hættemåger 

danner beskyttelse for en række andre vandfugle. Hættemågerne går 

simpelt hen kollektivt til angreb på mulige fjender som større Måger, 

Krager, Rørhøge eller andre, der vover sig ud over kolonien. Denne 

paraply nyder f. eks Gråand, Trold- og Taffeland og Lappedykkere godt 

af. Både Toppet, Gråstrubet, Lille og Sorthalset Lappedykker indfandt 

sig dette første år og yngler stadig her. Sorthalset Lappedykker er kendt 

for at være én af de første vandfugle, der indfinder sig i nye 

vandområder, hvorefter de forsvinder som ynglefugl igen. En teori om 

dette kan være, at Sorthalset Lappedykkers fødeemner i begyndelsen er 

til stede i store mængder, inden en fiskebestand opstår og herefter bliver 

en konkurrent til arten. Sorthalset Lappedykker er dog også set i år, så 

den holder ved.  

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

   
       Rørhøgehan på jagt. 
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Gråand, Skeand, Atlingand, Knarand, Troldand og Taffeland er set her i 

yngletiden. Fuglene er generelt gode til at skjule rede og unger og det 

kan derfor være svært at påvise, om de reelt yngler i et område. Det er et 

kendt fænomen, at nye søer er rigtig gode de første 2- 3 år, hvorefter 

antallet af fugle går tilbage, både ynglefugle og de rastende fugle på 

træk. Dette kan vi ikke påvise endnu ved Tim Enge. Ud over de nævnte 

ynglefugle er Rørhøgen indvandret. Man ser den ofte i lav flugt over 

marker og rørskove, på jagt efter mus, Vandrotter, frøer og 

blishønekyllinger. Klyder forsøger sig hvert år på de lave banker ude i 

søen, men har sjældent held af at få unger på vingerne, da den til tider 

forhøjede vandstand i søen oversvømmer rederne. Fjordternene har haft 

det samme problem, men flytter tilsyneladende ind på højere beliggende 

terræn, f.eks. græsøen ved el-masten i nordøst-hjørnet. Også Fjordterne 

er beskyttet af Hættemågerne.  

 

I de fugtige krat og i rørskoven kan man se eller høre Sivsanger, 

Rørsanger, Kærsanger, Rørspurv. Af mere sjældne arter kan nævnes 

Skægmejse, Blåhals og Fyrremejse. Nilgås har ynglet én gang i området. 

Denne såkaldte invasive art har ry for at være aggressiv over for andre 

vandfugle, men de steder jeg har iagttaget Nilgås, har der været fred og 

fordragelighed. Grågås og Knopsvane yngler med flere par. Nogle af 

ynglefuglene er fåtallige i Vestjylland. 

 

Det bedste sted at iagttage ynglefuglene er fra den østligste p-plads ved 

Svingelvej. Her har man udsigt til de ynglende Hættemåger. Endvidere 

ses Gravand, Toppet Lappedykker, Taffeland, og til tider Skeand, 

Krikand og Atlingand samt de andre lappedykkerarter. Grågæssene går 

ofte med deres gæslinger op på marken overfor. Også ved broen nær 

Stadil kirke er der gode observationsbetingelser. Her er især de små 

rørskovssangere til stede. I forårstræktiden ses Kortnæbbet Gås flyve 

over, og af og til lander de på de omkringliggende marker. Her ses også 

Stor og Lille Regnspove, Svaleklire, Tinksmed og Hvidklire. 

Mudderklire ses fouragerende langs bredderne. Brushøns ses som regel 

ude på sandbankerne og kan være svære at se uden kraftig kikkert.  

 

Både forår og efterår er der fornemt besøg: På sin vej fra vinterkvarteret i 

Afrika og til ynglepladserne i Skandinavien raster Fiskeørnen ved Tim 
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Enge, Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Den holder af at sidde på én af 

de høje el-master. Hvis man er heldig og tålmodig, kan man se 

Fiskeørnen jage. Fra 10 – 20 meters højde styrtdykker den - med kløerne 

forrest - efter fisk, gerne i et læfyldt hjørne af søen, hvor den lettere kan 

se byttet. Fiskeørnen kan forsvinde helt under vandet, for derefter at 

komme op med en fisk, af og til så stor, at den kun med besvær kan lette. 

Når den flyver af sted med sin fangst, vender den fisken, så hovedet 

vender fremad, dette mindsker luftmodstanden. Alle kneb gælder, når det 

handler om at spare energi. Fiskeørnen skal dog, som alle andre 

rovfugle, forsøge sig mange gange, før der er bid! 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
   Sangsvaner. 

 

Allerede i slutningen af juni starter efterårstrækket. Det er hunner af 

vadefugle, f.eks. Stor Regnspove, Lille Regnspove og Hvidklire. Når 

hunnen hos disse vadefuglearter, der bl.a. yngler i det nordlige 

Skandinavien, har lagt æg, overlader hun rugning og pasning af unger til 

hannen, som ikke er udmarvet af ægproduktion. Hun trækker sydover, og 

belaster således heller ikke yngleterritoriet med sin egen fødesøgning.  

Eftersommeren kan af og til byde på et andet fint besøg, nemlig den 

store smukke Rovterne. På trods af det drabelige navn er det en fredelig 

fugl, som styrtdykker efter småfisk. Den yngler i Østersøområdet og 

kommer så på sit træk mod syd på strejftog forbi vestjyske 

lavvandsområder. Den elegante Dværgmåge raster ofte ved Tim Enge. 

Også denne art yngler i Østersøområdet. Dværgmågen trækker rundt 

langs Danmarks kyster og finder på vejen egnede fødesøgningsområder. 

Det er som regel ungfugle fra året før, der ses. 
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De sidste 2 vintre har været hårde, og store dele af Tim Enge har været 

tilfrosset. Dog er der så meget gennemstrømning, at der er opstået våger. 

Her kan de overvintrende andefugle finde føde. Hvis man bruger bilen 

som ”skjul”, kan man se fuglene på ret kort afstand. Den mest 

overskuelige våge er ved broen ved Stadil Kirke. Her ses Stor og Lille 

Skallesluger, Taffeland, Troldand, Hvinand, Pibeand, Knopsvane og 

Sangsvane. Sangsvanerne kan for øvrigt høres vidt omkring. At lytte til 

”svanesangen” en frostklar vinternat er en betagende oplevelse. Af og til 

ser man Isfugl i nærheden af broen.  

 

I vinteren 2010/11 holdt der 1-2 Havørne til ved Søen. Ofte sad de på de 

store pæle i vandet eller på isen.  De spiser hovedsagelig fisk, men tager 

også de afkræftede eller døde svømmefugle, der ikke klarer vinteren. På 

et tidspunkt lå der en død svane på isen. Dette ådsel gav føde til både 

krager, Musvåger og Havørn. Intet går til spilde. Flere gange har jeg set 

Odder i søen. En gang kunne vi iagttage Odderen tumle sig på isen, 

trimle rundt og lege. En vinterdag så jeg fra bilen en Rørdrum stå lige i 

vandkanten. Jeg havde kamera med og fik billeder af denne skjulte art. 

Den yngler så vidt jeg ved ikke i Tim Enge, men findes i Stadil Fjord og 

Vest Stadil Fjord. 

Tim Enge kan altså give store naturoplevelser. Stedet er kendt af mange 

fuglefolk fra nær og fjern. P-pladserne ved søen er gode at observere fra. 

Der er indtil nu iagttaget 151 fuglearter ved søen og dens nærmeste 

omgivelser. Hvis man ønsker at følge, hvad der ses, kan man finde dette 

på www.dof-basen.dk.  

 

Hovedformålet med søen er at 

mindske udledning af næringsstoffer 

til Stadil Fjord og Ringkøbing Fjord. I 

tilgift har man fået et fint 

nærrekreativt område og en glimrende 

fuglelokalitet, til glæde både for 

lokale og turister. 

 

 

 

                    
            Rørdrum 
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De kære børn, hvad de dog siger - - - - 
 

Det bedste jeg kan lide ved morfar er, at han er sig selv 

og ikke lader, som om han er et eller andet normalt menneske. 

 

Det er godt at være barn, for så kan man leve lidt længere. 

 

De ældre kan ikke få børn. Deres æggestokke er slidte, 

og desuden har mændene problemer med protesen. 

 

Du skal ikke være ked af det, hvis du ikke har en kæreste. 

Der er en masse ting man kan lave uden at have en kæreste. 

 

En kommunist er en der arbejder ved kommunen. 

 

Forskellen mellem en konge og en statsminister er,  

at kongen er søn af sin far, det er statsministeren ikke. 

 

Gud kommer egentlig fra Gudhjem. 

 

I Paradiset bruger man nogle grønne duske 

i stedet for underbukser. 

 

Kærlighed er noget pjat, men jeg vil måske gerne prøve det engang. 

 

Præster skal blandt andet være med til  

fødsel og dåb og konspiration og begravelse. 

 

På plejehjemmet sidder tænderne løse. Alle tager tænderne ud om 

aftenen og lægger dem på plads om morgenen, 

og så er der morgenbøn bagefter. 

 

Ældreomsorg er noget de gamle må vænne sig til, 

hvad enten de kan lide det eller ej. 

 

Når man bliver gammel, bliver man stiv som en åre. 

Det hedder åreforkalkning. 
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Et liv fyldt med dyr. 
Gitte Kildahl-Høgh. 

 

Jeg hedder Gitte og er datter af Lisbeth og Niels Kildahl-Høgh, tidligere 

Stadil. I august 1984 var Simca’en pakket til bristepunktet og jeg (bare 

15 år) er på vej til Århus, for at starte på min drømmeuddannelse som 

dyrepasser. Uddannelsen var helt ny og derfor startede vi undervisningen 

på 3. sal. Heldigvis flyttes undervisningen ved juletid ud på 

Bredballegaard i Beder. Det var et fedt år, hvor jeg fik prøvet en masse 

inden for landbrug, dyrebrug og gartneri. Her boede jeg på et kollegium i 

10 mdr. Hvor er der mange slags mennesker sådan et sted. Spændende 

og givende. 

 

Første praktikplads var på Kræmmerstensgaarden  i Vig i Odsherred. En 

kvæggård med jordbrug og ca. 80 stk. malkekvæg af blandet race. Det 

var hårdt, jeg havde et stort ansvar og havde sjældent fri. Det er nok den 

periode i mit liv, hvor jeg finder ud af, hvor vigtigt planlægning er, for at 

ting lykkedes. Det endte med at være et fedt sted at være. Desværre er 

gården i dag faldefærdig. Efter 1½ år med kvæg, gik turen til Greca mink 

i Grøfte ved Sorø. Minkfarmen var Danmarks største, der var plads til 

12.000 minktæver og ca. 200 rævetæver. I 1987 var der ca. 8.000 

minktæver og ingen ræve. På Greca Mink lavede vi selv foderet, pelsede 

dyrene og ordnede skindene til salg. Minkfarmen var ejet af Grevenkop 

Castenskjold, som på det tidspunkt var en forhenværende rig mand. Alt 

bar præg af, at der blev kæmpet for overlevelse.  

 

 

 
 

 

 

. 

 

 

 

 

 
 

            Gitte med mand og børn, Mads – Leif – Mette. 
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Efter at uddannelsen var færdiggjort, blev jeg et halvt år hos Greca 

Mink. En dyrepasserstilling hos Dakopatts lokkede. I september 1988 

startede jeg på deres kaningård i Fodby ved Næstved. Her var en 

kaninbestand på ca. 1.200 dyr, der skulle passes. Det var en lukket 

bestand d.v.s. at der ikke kom dyr udefra og ingen dyr kom levende 

derfra. Dacopatts forskede i, hvordan man kunne diagnosticere 

sygdomme og de solgte mange slags kits, så læger og laboranter rundt 

om i verden kunne diagnosticere sygdomme ved hjælp af eksempelvis  

blod eller urin. Kaninerne blev vaccineret med forskellige antistoffer og 

tappet for blod hver 14. dag. Det blev til 19 gode og spændende år med 

kaniner.  Dakopatts har skiftet navn nogle gange siden og hedder nu 

Dako. 

 

Febr. 2008 startede jeg som dyrepasser hos Ellegaard Gøttingen 

Minipigs i Dalmose ved Skælskør. Her produceres minigrise til forsøg på 

universiteter og kontraktlaboratorier i og udenfor Europa. Minigrisen er 

en blanding af Minnesota minigris, vietnamesiske hængebugsvin og tysk 

landrace. Den har et dejligt temperament og en passende størrelse at 

arbejde med. En nyfødt gris vejer 300-500 gram. Når den er 6 mdr. vejer 

den 11-16 kg og når den runder et år vejer den 20-27 kg. Kunderne 

ønsker grise lige fra 4 uger gamle smågrise, til udtjente søer og orner. 

Dog sælges der flest minigrise som er 2-5 mdr. gamle, til en pris på 

9.000 kr./stk. Sidste år havde vi 525 årssøer, det gav ca. 6.825 smågrise. 

Og der blev solgt 3.701 minigrise. Kunderne spørger efter mange ting og 

vi prøver at efterkommen dem. Det kan være blod, urin, et organ eller 

bare viden om minigrisen.  

 

I præparater fra bl.a. Novo, Bayer og Galderma, kan minigrisen have 

været brugt til et forsøg i tilblivelsen af præparatet.  Minigrisene bliver 

også brugt i et Alzheimers forsøg på Foulumgård forsøgsstation, hvor 

man håber at finde en måde at bremse udvikling af Alzheimers på, hos 

det enkelte menneske.  På Det Biovidenskabelige Fakultet bruger man 

minigrisen som vært for piskeorm og produktion af piskeormens æg. I 

forsøget vil man undersøge om mennesker med sclerose, allergi eller 

tarmbetændelse, får det bedre eller bliver helbredt, når de bliver inficeret 

med piskeorm. På Novo bruger de minigrisen i et forsøg på at finde ud 

af, hvorfor slagtesvin ikke bliver fede på samme måde som minigrisen 
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gør. De håber på, at det kan give et svar på, hvorfor nogle mennesker 

bliver fede, mens andre ikke gør.  

 

Her er ca. 40 ansatte, 20 til at passe minigrisene og 20 til at varetage 

administration, salg, transport og vedligehold. Grisene har en høj 

sundhedsstatus. Vi går i bad, inden vi går i stalden, skifter tøj fra yderst 

til inderst, vi bærer hårnet og mundbind. Alt der skal ind i staldene bliver 

desinficeret for at undgå, at bakterier, vira og insekter kommer med ind i 

staldene. Luft der skal ind i staldene går gennem et Hepa filter, så det er 

fuldstændig ren luft, der kommer ind. Det danner overtryk, så hvis der 

skulle være en utæthed, siver der luft ud i stedet for ind. Foderet bliver 

produceret i England og bliver bestrålet i Holland inden det kommer 

hertil, pris 4,00 kr. kg. Strøelsen er egen produktion, som også bliver 

sendt til Holland og bestrålet inden brug, pris 270,00 kr. pr. 20kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
        Den lille Forskningsgris.              Et kig gennem vores Have. 

 

 Der er derfor også regler for, hvad vi som ansatte må have af dyr 

hjemme og hvornår man må have kontakt med visse dyregrupper. Da det 

er en produktion til forsøg, er der meget data der skal indsamles og 

registreres. Inden for det første døgn efter at minigrisen født, skal den 

vejes og mærkes. Ved fravænning vejes minigrisen igen. Når minigrisen 

så er 8 uger gammel noteres det bl.a. om den har sorte hår, gode 

ørevener, hvilken øjenfarve den har, hvor mange patter den har og om de 

sidder rigtig. Fra minigrisene er 8 uger, til de bliver solgt eller kommer i 

avl, vejes de fast en gang om måneden. 
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 Når der kommer en ordre på nogle minigrise, har kunden et ønske om 

køn, alder og vægt, desuden kan kunden have et ønske om gode 

ørevener, brune øjne, ekstra fin hud eller noget helt andet. I vores 

computersystem har vi alle de oplysninger, vi før har fundet på 

minigrisene. Så finder vi nogle minigrise, der passer til det kunden 

ønsker. Nu tjekker vi visuelt om grisen opfylder de krav som kunden har. 

Grisene bliver nu udsluset, kommer i transportkasser fyldt med spåner og 

transporteres i vores egne biler med varme og aircondition ud til kunden.                                                                                                                            

Mit job består i daglig pasning af minigrisene. Udover det er jeg med til 

at gennemføre forskellige projekter og sidst men ikke mindst er jeg 

arbejdsmiljørepræsentant. Det er et job som jeg syntes er meget 

spændende. Det er dejligt at kunne være med til at forbedre 

arbejdsforholdene for kollegaer og det er meget givende og lærerigt.  

Land tv har lavet en lille film om Ellegaard Göttingen Minipigs som 

findes på Internettet:     (landtv 2011 uge 9).    

 

På kaningården i Fodby mødte jeg min mand, Leif. Han arbejdede som 

dyrepasser og altmulig mand på gården. Vi holder begge meget af at 

have plads til udfoldelse. Det resulterede i at vi i 1991 købte et nedlagt 

landbrug i Spjellerup mellem Næstved og Skælskør. Der var masser af 

plads, store bygninger og en kæmpe have, dejligt. Så gik alting stærkt -  

vi byggede om, Mads blev født, vi blev gift og Mette kom til.  

Efterhånden var dyrebestanden også vokset fra 2 hunde og en kat til også 

at indeholde volierer med undulater, kanariefugle, papegøjer, høns og 

fasaner. Jagt vakte min interesse, fordi Leif er jæger. Med tiden var det 

mere hundene der interesserede mig, især avl. Desværre nåede jeg kun af 

have 2 kuld hvalpe, inden Mette fik konstateret allergi. P.g.a. mit 

nuværende job har vi ikke længere fjerkræ. Jeg bruger rigtig meget tid i 

haven, det er der jeg stresser af. 

 

 

Glædelig Jul og godt nytår. 
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Gymnastikhold 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forreste række fra venstre: Egon Kolby – Åge Mikkelsen – Jørgen 

Olesen – Egon Pedersen – Niels Kildahl-Høgh 

Anden række: Ellen Kamp – Marie Andreasen – Frida Mortensen – Ane 

Grete Jørgensen – Astrid Præstegård Andersen – Anna Nielsen. 

 

Tredje række: Kirsten Olesen – Niels J. Nielsen – Karen Nielsen – 

Kirsten Ramsgård – Joan  Kohout – Mette Kristensen ( leder ). 

 

Bagest: Aksel Mortensen – Holger Gravsholt – Kristian Kamp. 
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 Mit liv som døv.  
Af Svend Marius Slot Tarpgaard. 

 

Jeg blev født vinteren 1980, som nr. 1 i en 

søskendeflok på 5. Min far er landmand og 

min mor arbejder i sundheds-systemet.  

Jeg snød mine forældre. De troede, at jeg 

kunne høre, fordi vi døve bruger øjnene 

mere - og på en anden måde. Senere 

begyndte de at undre sig over, at jeg ikke 

kunne tale. Min mor prøvede at slå to grydelåg sammen for at se, om jeg 

kunne høre. Jeg kunne mærke vibrationer og reagerede, så de tænkte, at 

jeg var hørende.  Min mormor forsøgte at tale, tale og tale til mig uden 

resultat. Så blev mine forældre bekymrede, og de kontaktede lægen og 

fandt ud af, at jeg er døv. Dette skete, da jeg var 2 år, og selvfølgelig 

blev mine forældre meget kede af det. De kendte ingen døve- eller havde 

hørt om døve, og de tænkte meget på min fremtid. Farfar tilbød mig hans 

hørelse, hvis det kunne hjælpe mig til at bliver hørende. 

Mine forældre fik tilbudt tegnsprogskursus på Fredericia skolen, sammen 

med andre forældre, som også havde døve børn, så de kunne 

kommunikere med mig på tegnsprog, for det er jo mit modersmål. 

Dengang var der ikke så mange forældre, der ville på tegnsprogskursus, 

for døve børn blev sendt på kostskole, hvor de boede fra mandag til 

fredag. Det var heldigt for mig, at jeg gik i skole i Herning, så kunne jeg 

komme hjem næsten hver dag og være sammen med familien. 

I 1982 fødte min mor tvillingepiger. De fandt hurtigt ud af, at en af dem 

også var døv. Det var Lise. Så mine andre hørende søskende Dorte, 

Camilla og Anders lærte baby tegnsprog, før de kunne tale. Jeg er 

opvokset i en familie, som hurtigt accepterede, at vi var to døve i 

familien. Mange andre familier har haft meget svært ved at acceptere at 

have et døvt barn.  Jeg er derfor vokset op med forældre og søskende på 

tegnsprog. Det er fedt for Lise og mig, fordi vi har en god 

kommunikation og forstår hinanden 100 procent. Jeg fik høreapparat, så 

jeg kunne lære at høre og tale, men stoppede med at bruge høreapparatet, 

da jeg blev 11- 12 år, for der var ingen udbytte for mig, og det larmede 

hele tiden, så jeg fik ofte hovedpine. 
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I skolen var der kun 5 elever i min klasse (2 drenge og 3 piger). I alt var 

der ca. 30 døve elever fra 0. klasse til 10. klasse på Brændegårdskolen i 

Herning. Lise og jeg kørte med taxi frem og tilbage, ca. 120 km hver 

dag. Vores mangeårige trofaste taximand, Jens Peder Nygaard fra Tim, 

kunne også lidt tegnsprog. Det var jo dejligt for os at kunne 

kommunikere lidt med ham. Vi fik også tilbudt plads på elevhjemmet i 

Herning en gang om ugen, så vi kunne overnatte der sammen med de 

andre døve børn og få et godt socialt liv der. En dag kom jeg hjem fra 

skole og sagde til Lise: ” Vi to er handicappede, fordi vi er døve”. Så 

svarede hun: ” Nej, det passer ikke, for vi er jo normale med arme og 

ben”. Vores tidligere nabo, Hans Thesbjerg, var enig med Lise. Vi var 

ikke handicappede. Jeg blev passet af Karen og Hans Thesbjerg, da jeg 

var lille. 

Vi fik også tilbudt tegnsprogskursus for vores familiemedlemmer og 

naboer her i Vedersø.  Jeg var glad for, at så mange gerne ville deltage. 

Efterhånden kunne jeg kommunikere lidt/ småsnakke med Grethe 

Boutrup, når jeg handlede ind hos Vedersø købmanden. Der var mange, 

som kunne lidt tegnsprog. Det var jo bedre end ingenting. Jeg var altid 

tryg derhjemme og her i lokalområdet. Vi kendte jo hinanden. Allerede 

da jeg var ca. 11 år gammel, tog Jens Erik vognmand mig med rundt, når 

han hentede kreaturer på forskellige gårde og bagefter kørte dem til 

slagtning. Min farfar og jeg havde en speciel kontakt, og vi kunne 

kommunikere på en anden måde. Vi så hinanden hver dag, for vi boede 

kun 30 meter fra hinanden. Vi kunne godt snakke lidt sammen uden tale 

og tegnsprog. Vi brugte 

mimik og enkelte 

hjemmelavede tegn. Vi 

havde god kontakt med 

hinanden. Vi kunne se på 

hinandens øjne, hvad vi 

tænkte. Jeg besøgte farfar 

hver dag efter skole og 

fik sodavand. 

 

           Farfar og jeg samarbejder om at lære en kalv at drikke. 
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Jeg er glad for dyr, specielt køer. Jeg har haft mine egne kalve og køer, 

som jeg selv har passet, når jeg kom hjem fra skole. Jeg hjalp ofte far 

med at finde køer med bestemte numre, og jeg lærte også - af Peder 

Kolby - at fange kvier ved Vest Stadil fjord, som skulle hjem på gården. 

Jeg var hurtig til at finde kviernes numre, fordi jeg som døv er meget 

visuel. Jeg vandt en kvie på Skjern dyrskue, da jeg var 12 år gammel, 

fordi jeg svarede rigtigt på et spørgeskema om, hvordan man passer dyr.                

Efter 9. klasse tog jeg på fortsættelsesskolen for døve, Nyborgsskolen, 

hvor jeg boede fra 1996 til 1998. Jeg var meget glad for at være der. Det 

udviklede mit tegnsprog og min almenviden, og jeg fik nye venner. Dog 

var undervisningen ikke særlig god. Jeg er uddannet som landmand fra 

Bygholm Landbrugsskole. Jeg brugte tegnsprogtolk i undervisningen. 

Jeg valgte uddannelsen, fordi jeg godt kan lide at arbejde med landbrug. 

Efter Bygholm savnede jeg dog et miljø med tegnsprog og døve venner. 

Derfor flyttede jeg til Århus og fik job som pædagogmedhjælper i en 

fritidsklub. Senere tog jeg en uddannelse som ungdomspædagog og blev 

færdig sommeren 2010. 

I dag arbejder jeg i klubben på Musvågevej, hvor der går ca. 15 døve 

børn med CI, plus ca. 65 hørende børn. Jeg arbejder både med døve og 

hørende. Det er et fantastisk sted, lidt ligesom på landet, hvor der er 

masser af grønt og træer, plus lidt forskellige dyr. Der kan jeg godt lide 

at arbejde. Jeg bor i en lejlighed i Århus sammen med Rikke, men jeg 

har en drøm om at bo på en lille landbrugsejendom. 

Nu lidt informationer om døve og tegnsprog: Tegnsprog er et sprog 

ligesom engelsk eller tysk. Mit modersmål er selvfølgelig tegnsprog. 

Tegnsprogets grammatik er meget forskellig fra talesprogets grammatik. 

Der er ca. 4000 døve i Danmark. Min opfattelse er, at døve er helt 

normale, de kan blot ikke høre. Dog findes der selvfølgelig nogle døve, 

som også har andre handicaps. I dag kan døve få et cochlear implant 

indopereret. Det fungerer som et avanceret høreapparat og giver en bedre 

hørelse. For at få det mest optimale udbytte af et cochlear implant skal 

døve børn opereres så tidligt som muligt, helst før 2 års alderen. Det 

giver dog ikke 100 procent normal hørelse. Min holdning er, at det også 

for dem er vigtigt at kunne tegnsprog, samtidig med at de selvfølgelig 

også skal lære at tale. Ved at få begge sprog mener jeg, at de vil stå 

stærkere i livet. Desværre har mange forældre og læger kun fokus på 
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tale, ikke tegnsprog. Jeg tror ikke på, at et cochlear implant vil kunne 

give mig et særligt udbytte, da min hjerne allerede er ” færdigudviklet”. 

Jeg har aldrig kunnet høre, og det er også svært for mig at tale. Mit 

synsområde har ”overtaget” høreområdet i hjernen. 

I gamle dage måtte døve ikke bruge tegnsprog i skolen, fordi de skulle 

lære at tale. Det er heldigt, at jeg er født i en tid, hvor tegnsprog er 

accepteret. Desværre har mange hørende fordomme om døve. De tror, at 

de er meget handicappede, at døve f.eks. ikke kan få kørekort, ikke kan 

lære noget og ikke få udbytte af skolen. Netop derfor har Danske Døves 

Landsforbund for tiden en kampagne, der hedder ” Slip Fordommene”.  

Tegnsprogstolk, hvad er det? Det er en person, som tolker 

kommunikationen mellem døv og hørende fra dansk til tegnsprog eller 

fra tegnsprog til dansk. En tegnsprogstolk er professionel og har en 3 ½ 

års uddannelse bag sig. Der er nogle hørende som misforstår en 

tegnsprogstolks funktion. Jeg har oplevet det mange gange. Hvis jeg 

f.eks. skælder lidt ud på et hørende barn i klubben - hvor jeg jo bruger 

tegnsprogstolk - så er det jo mig, der snakker. Men barnet bliver sur og 

slår på tolken, fordi barnet tror, at det er tolken der skælder ud! 

 Ofte har jeg oplevet at snakke med nogle hørende, som ikke kan 

tegnsprog. Sommetider går det godt, men det er ikke altid nemt at forstå 

hinanden og nogle er umulige at forstå. Det handler jo om tydelige 

mundbevægelser og lidt langsommere tale, og så specielt om at bruge 

mere ” kropsprog”. I dag har vi jo mobil og internet, hvilket er meget 

heldigt for os døve. Det er meget nemmere at kommunikere med alle, 

skrive sms beskeder og e-mails m.v. Vi får også tegnsprogstolkning på tv 

nyheder om aftenen, og vi kan få social tolk til familiefester osv. 

Jeg er glad for livet, og jeg holder meget af Vestjylland og natur. 

Glædelig jul 
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Johan fra æ Havbjerge. 
Af Knud Tarpgaard. 

         

Kaj Munk blev jæger og naturelsker i Vestjylland. Han kom til at sætte 

pris på at færdes med bøssen i den storslåede vestjyske natur. Han havde 

mange jagtkammerater, men der var én som fik en særlig betydning. Det 

var Johan Martin Jensen Kjærgaard,  som Kaj Munk kalder  ”Johan fra æ 

Havbjerge”. Johan boede på Klitten og klitterne omtales af vestjyder som  

”æ bjerge”. Johan var husmand, fisker, jæger, tækkemand, redningsmand 

og ravsliber m.m. Det var også ham, der lavede vuggen til Lise og Kaj 

Munks fem børn. Når man ser billedet med Kaj Munk og Johan på jagt 

er det også et billede på et venskab mellem den kendte digterpræst Kaj 

Munk og  husmanden Johan Kjærgaard. ”Jeg ved ikke hvor mange børn 

Johan har”, fortæller Kaj Munk ”for når jeg er kommet til en tolv-tretten 

stykker kan de ikke sidde roligt længere”.  Johan havde atten børn med 

to koner, syv med den første og elleve med den sidste. 

 Når de var på jagt var det Kaj Munk, der følte sig som eleven i forhold 

til Johan, som kunne tage bestik af vejret, af vildtet og om der var rav på 

stranden. Da Johan blev syg og  sengeliggende, havde han  en dag  besøg 

af Kaj Munk og Niels Skytte. Der lå en bog ved siden af sengen. Kaj 

Munk tog den op og spurgte: ”Hvad er det for en bog du læser?”  

Bagefter rakte han den til Niels Skytte og sagde: ”Så gør du det 

samme!”. Johan døde den samme nat. Nogle dage efter begravelsen 

opdagede enken Marie, at der lå 2 femhundredekronesedler i bogen. Det 

var mange penge dengang. Johan var født 30. juni 1876 og han døde 18. 

januar 1936 – 59 år gammel. 

Johan vil blive husket længe, takket være Kaj Munks smukke skildring i 

”Johan fra æ Havbjerge” som slutter med: ”Når jeg for fremtiden gæster 

det sære landskab derude, som havet har avlet med landet, når jeg ene, 

med bøssen over skulderen, står på en klittop under oktobers forrevne og 

blæsende himmel med havbjergene om mig til alle sider øde og mørke, 

og mit hjerte er tynget af ensomhed og tvivl og alt det andet, der gør 

menneskets sind tungt, og det da sker, at solen med et bryder igennem, 

da ved jeg, at klitternes uforsagte, gode smil bringer mig hilsen fra 

Johan”. 
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      Kaj Munk og Johan på jagt. 
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Peberkorn og Guldkorn. 

Hvis man regner med belønning for sin godhed, 

så er det ikke godhed, men beregning. 

 

Mest spildt af alle dage er den, hvor vi ikke har leet. 

Bedre halvt brød end intet. 

Dem der æ ka hjælp sæ sjel, ka helle æ hjelp anner. 

Den højeste form for dovenskab, er at gøre tingene rigtigt første gang. 

Den der ikke lever nu, lever aldrig, hvad gør du? 

Den folk æ snakke om, æ dæ æ møj ve. 

En kvindes farligste alder, er den hun har. 

Når man bliver midaldrende begynder en smal talje 

og en bred hukommelse at skifte plads. 

 

De ka se swot ud, å endda blyw godt. 

 

Tænd hellere et lys end at klage over mørket. 

 

Man kan ikke vide, hvad vej man skal gå,  

hvis man ikke ved, hvad vej man vender. 

 

Der ska møj te nok, å mier te for møj. 

 

”Den kål æ gue” såj æ præjst om klør es. 

Holder du op med at lave fejl, holder du op med at lære. 

Du ville ikke bekymre dig så meget om, 

hvad andre tænker om dig, 

hvis du vidste, hvor sjældent de gør det. 

 

Dem der blywe ve æ jord, falle æ nier. 
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Købmandslærling i Vedersø.  
Henry Bøndergaard, Ringkøbing 

 

En ung Kommis i Vareindkøbsforeningen i 

Hee, købte en gammel købmandsgård i 

Vedersø. Min mor, som handlede i foreningen, 

fik det arrangeret så jeg kom i lære hos den 

unge købmand, Helge Bro. Efter ophold på 

Brejninggaard Efterskole skulle jeg begynde i 

Vedersø. Jeg blev afhentet af købmandens lastbil den 1. april 1944. Jeg 

fik min lille taske og min cykel smidt op på lastvognen. Nu begyndte det 

at rumstere i maven, det var jo spændende at skulle møde så mange nye 

mennesker. Jeg blev placeret mellem chaufføren Åge Larsen og hans 

medhjælper Viggo Thornvig, så jeg sad godt der og fik serveret en masse 

vitser på vej til Vedersø. Lugten var lidt stram i førerhuset for de havde 

lige været i Ringkøbing med et læs kreaturer. 

Jeg blev taget godt imod af købmandsparret, Inger og Helge Bro. Inger 

viste mig mit værelse og Helge tog mig med rundt i butikken, for at vise 

mig, hvor jeg skulle fungere de næste 4 år. Jeg havde ikke forestillet mig 

at forretningen var så stor, men det var jo en rigtig gammel 

købmandsgård med kolonial, isenkram, manufaktur, foderstoffer og 

brændsel. Så blev jeg præsenteret for personalet, der var to kommisser, 

en pige i privaten, en chauffør og en medhjælper. Næste dag skulle 1. 

kommissen sætte mig i arbejde, det var ikke så svært for ham, for jeg tror 

at det første halve år gik med kost og støveklud, så jeg fik lært fra 

bunden af, hvordan man gør rent og støver af. Det blev hurtigt rutine, 

men også lidt kedeligt, så det var rart, da jeg begyndte at få andre 

opgaver.  

Butikken var indrettet med hesteskoformede diske, bag alle diske var der 

2 rækker skuffer til mel, gryn, sukker og meget andet, over skufferne var 

der hylder, og i loftet var der kroge til forskelligt isenkram, såsom 

gryder, potter og pander. Min opgave var at holde skuffer og hylder fyldt 

op hele tiden, så tiden gik godt, men jeg havde et problem: Jeg var ikke 

så stor, at jeg kunne nå de øverste hylder. Det kunne klares ved at jeg 

trak de nederste skuffer ud og brugte dem som trappe. Det fungerede 

godt, men problemet var, at når jeg havde været ude på lageret og hente 
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de ting der skulle i 

hylderne, så skulle jeg 

have mine sko gjort 

godt rene ellers 

havnede der skønne 

ting i skufferne. Ude 

på lageret var der i den 

ende ind mod 

bagbutikken, en række 

lemme man kunne 

åbne, så kunne man 

fylde en hel sæk mel, 

gryn, sukker og salt 

ned i rummene, der 

lige kunne rumme 50 

kg. Så kunne man på 

den anden side af 

væggen åbne lemme 

og tage tingene der, så 

var man fri for at 

bakse men de tunge 

sække. 

                     Det er mig i den hvide kittel 

Det var spændende, da jeg begyndte at ekspedere kunder. Den første 

lange tid blev det mit job at passe butikken, når de andre var til middag. 

Det var ikke svært at finde varerne frem til kunderne, jeg vidste jo 

efterhånden, hvor jeg skulle finde dem. Der var ikke noget der hed 

selvbetjening, alt skulle findes bag disken. Det værste var priserne på de 

forskellige varer, der var ingen prisliste, priserne havde man i hovedet, 

det skulle jo læres, så efter nogen tid sad de også i mit hoved. 

Efterhånden blev det  daglig rutine at ekspedere kunder, men der var jo 

stadigvæk nyt der skulle læres. Det værste var at der under krigen var 

mangel på alt, alt var rationeret. Der var rationeringsmærker på næsten 

alt, dem skulle man jo huske at få af kunderne. Vi havde i butikken 

afdækket en af hylderne, sat en skærm foran på hylden og lavet sprækker 

i, så vi kunne putte mærkerne ind i de forskellige rum, der var et til 
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sukker – havregryn - byggryn – sagogryn – flormel – sigtemel – 

kartoffelmel - o.s.v. Det eneste der fandtes i konserves var grønærter, 

bønner og syltede pærer. 

Skulle en kunde have for 10 øre gær og måske et stykke leverpostej, 

havde vi fingrene i brug. Gær havde vi 1 kgs. pakker som vi plukkede af 

med fingrene, gæren blev pakket ind i speciel papir, der var behandlet 

sådan, at gæren kunne holde sig. Den samme slags papir blev brugt til 

leverpostej, men der brugte vi dog en kniv. Grøn sæbe stod i en tønde 

under disken, i den stod en lang flad ske, vi kunne tage sæbe med og veje 

det kvantum af som kunden havde bedt om. Skulle en kunde have sprit i 

en medbragt flaske, skulle vi en tur i kælderen, hvor der var en tønde vi 

kunne tappe fra. Det var det samme med sirup, som var meget 

eftertragtet dengang, her kom kunden også selv med en beholder, men 

om vinteren kunne det være meget svært at få siruppen ud af tønden. I 

kælderen opbevaredes også øl – sodavand – frugt og ost. 

En gang om måneden kunne vi få kogt skinke fra slagteriet, vi havde en 

pålægsmaskine, så vi kunne skære nogle skiver af til kunderne. Skinken 

skulle i kælderen når vi lukkede, næste morgen skulle den barberes for at 

tage sig godt ud. En gang om måneden fik vi fra spritfabrikkerne en 

kasse med 150 fl. ½ l. Snaps. Det var vores ration, som vi fordelte til de 

af vore kunder der var skrevet op til en flaske, det var jo det hvide guld 

dengang. Vi fik også en gang om måneden en kasse med 50 kg. svinefedt 

fra Struer svineslagteri, det blev fordelt med ¼ kg. til hver kunde. Ost 

var under krigen en stor salgsvare, det var svært at skaffe nok, det var jo 

næsten det eneste pålæg man havde dengang. Et par gange om året fik vi 

en hel bilfuld ost, det skulle bæres ned i kælderen og placeres på hylder, 

der var som regel ikke plads nok på hylderne, så blev osten lagt på 

gulvet. Det var et kæmpe arbejde at passe sådanne oste, de skulle vendes 

en gang om ugen. 

Hver morgen skulle alle redskaber og hvad vi ellers havde til salg ud 

foran butikken. Når det så var lukketid og gulvet var blevet behandlet 

med en speciel olie, der var opblandet i savsmuld, skulle varerne ind i 

butikken igen. Rutebilen kom fra Ringkøbing hver aften. Den havde som 

regel altid skinker med som havde været på røgeri i Ringkøbing. Der var 

også apotekervarer med som folk havde bestilt. Vi skulle betale 

rutebilschaufføren for de varer han havde med, så kunne folk hente dem  
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næste dag. Det kunne ske at nogen kom efter lukketid for at hente 

apotekervarer. Rutebilen var jo den eneste forbindelse til storbyen 

Ringkøbing. Chaufføren havde en stor opgave og vi havde besværet med 

at lægge penge ud og tit besvær med at få dem ind igen, men det havde 

jo også sin charme. 

Vi havde en stor omsætning i æg. Når landmandskonerne kom ind for at 

handle, havde de som regel en eller to kurve med æg, som så kunne 

betale for de varer de købte. Når æggene var vejet, blev de pakket i store 

trækasser med nogle specielle æggebakker. Så skulle den tomme kurv 

vejes, så man kunne regne nettovægten ud og finde prisen på æggene. En 

gang om ugen kom en lastvogn fra Vemb æggepakkeri og hentede 

æggene. Der var mange ting at huske, bl.a. altid at stille de nye varer 

inderst på hylden, så der ikke var noget der blev for gammelt. Dengang 

havde alle kontrabøger, hvor alle køb blev noteret, havde kunden så 

glemt at få den med, blev varen noteret i en stor bog, vi havde i butikken, 

senere blev de så ført over i kontrabogen. 

Min læretid sluttede 1. april 1947, jeg fortsatte som kommis indtil jeg et 

årstid efter søgte plads hos grosserer Skytte i Ringkøbing. 

(Red. bem.) Henry Bøndergaard er gift med Lis Schmidt Christensen fra 

Stadil og de nyder i dag deres otium i Ringkøbing. 
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Konfirmander i Vedersø 1963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagerst fra venstre: 

Karl Anker Nørgård – Jens Smedsgård – Niels Guldager Årup – 

Jens Christian Graversen – Andreas Bach – Jørgen Bro – Poul Thornvig. 

I midten: 

Jakob Vestergård – Johannes Madsen – Tage Ebbensgård – 

Jakob Siig Larsen – Ivan Jensen – Kurt Bøgesvang. 

Forrest: 

Else Marie Madsen – Birthe Nørgård – Inge Lise Trankjær – Ane 

Thesbjerg – 

Grethe Jansen – Birte Boutrup – Margrethe Tarpgaard. 

 

Til Venstre: Ebba Hansen. Til Højre: Pastor Frederiksen. 

 

Pastor Frederiksen foretog konfirmationen det år på grund af Pastor 

Hansens pludselige dødsfald. 
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Tak til nedennævnte, som har bidraget med tekster, 

billeder eller tegninger. 

 

Maren Andersen. 

Ove Knudsgaard. 

Karlo Thornvig. 

Jens Ballegaard. 

Gitte Kildahl-Høgh. 

Kirsten Olesen. 

Svend Tarpgaard. 

Henry Bøndergaard 

Viola Jørgensen 

Maja Lykke 

Maja Nonhs 

Margrethe Pedersen 

 

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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Redaktion: 

 

Knud Tarpgaard  tlf: 97 331788 

   aktarpaard@altiboxmail.dk 

 

Marie Kolby  tlf: 97 331339 

   mariekolby@mail.dk 

 

Niels Kildahl-Høgh  tlf: 21720688 

   kildahl-hoegh@webspeed.dk 

 

 

 

Du kan være  behjælpelig med stof  til senere udgivelser, kom med din 

gode ide, det kan være rejseoplevelser, personskildringer, 

egnsbeskrivelser, billeder o.a. 

 

”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:aktarpaard@altiboxmail.dk
mailto:mariekolby@mail.dk
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